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JOGSZABÁLYOK
2006. évi CXV.
törvény
egyes, az egészségügyet érintõ törvényeknek
az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról*
(kivonatos közlés)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény módosítása
41. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 50. §-ának
(2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A rendszeres gyógyító ellátás költségének számításánál az Eb. 18/A. §-a alapján fizetendõ vizitdíjat és az Eb.
23. §-ának b), d) és e) pontja alapján fizetendõ térítési díjat
nem kell figyelembe venni.”
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi CXVII.
törvény
egyes szociális tárgyú törvények módosításáról**
I.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény módosítása
1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §
(1) bekezdése a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[E törvény alkalmazásában]
„a) jövedelem: elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az adómentes
vagy adóköteles,
ab) az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói
adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást
kell fizetni.
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély, az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával. Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék,
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti
segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési
támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt.
20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának
(4)–(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára
fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény
alapján biztosított juttatás;”
2. § Az Szt. 4/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A jegyzõ szakmai irányítását a szociális hatóság
látja el.”
3. § Az Szt. 5. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) A szociális hatáskört gyakorló szerv tájékoztatást
nyújt
a) az e törvény szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások
igénybevételi feltételeirõl és az igényléshez szükséges
iratokról,
b) az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban a helyben igénybe vehetõ ellátások és szolgáltatások
körérõl, feltételeirõl és az igénybevétel eljárási kérdéseirõl.”
4. § (1) Az Szt. 25. §-ának (7) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(7) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés
alap ján a (4) be kez dés ben fel so rolt el lá tás össze gét
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– a (8) bekezdés szerinti eltéréssel – felül kell vizsgálni, ha
a megállapításának alapjául szolgáló jövedelem változik,
és a változás három egymást követõ hónapban meghaladja
a jogosultság feltételéül meghatározott értékhatár 10%-át.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a 17. §-ban
foglaltakat kell alkalmazni.”
(2) Az Szt. 25. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem kell a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálatot
elvégezni a rendszeres szociális segély esetében, ha a család tényleges havi összjövedelme a rendszeres szociális
segélyben részesülõ személy házastársának vagy élettársának – a 37/D. § (6) bekezdése szerinti együttmûködés
keretében – az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban történõ részvétele miatt változik.”
5. § Az Szt. Szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások alcíme a következõ 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) A kérelmet – ha e törvény másként nem
rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmezõ lakcíme
van. A kérelmezõ lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási
hely, ahol életvitelszerûen lakik.
(2) Az átmeneti, illetve tartós nevelésbe vett kiskorú
ügyében az eljárást a gondozási hely szerint illetékes szociális
hatáskört gyakorló szerv folytatja le.”
6. § (1) Az Szt. 37/A. §-ának (1) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:
„Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejûleg
csak egy személy jogosult.”
(2) Az Szt. 37/A. §-a (3) bekezdésének a) és d) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, és ezzel egyidejûleg
a bekezdés az alábbi e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minõsül az, akinek esetében]
„a) a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban
együtt: álláskeresési támogatás), illetõleg a jövedelempótló támogatás folyósítási idõtartama lejárt, és álláskeresést
ösztönzõ juttatásban nem részesül, vagy”
„d) az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék,
a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági
nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása
megszûnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny.
52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szûnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelõzõen a munkaügyi
központtal, vagy az együttmûködésre kijelölt szervvel
legalább három hónapig együttmûködött,
e) a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés mértékének változása miatt szûnt meg,”
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[és keresõtevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatást és az
alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát.]
7. § Az Szt. 37/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37/C. § (1) A rendszeres szociális segély folyósítása
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – szünetel, ha a nem
foglalkoztatott személy a települési önkormányzat által
szervezett foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az
alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatást.
(2) Ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásból származó havi kereset a megállapított rendszeres szociális segély havi összegénél legalább ezer forinttal kevesebb, a rendszeres szociális segélyt olyan összegben kell
folyósítani, hogy a kereset és a segély együttes összege
– a 37/E. § (1) bekezdésére is figyelemmel – megfeleljen
a rendszeres szociális segély megállapított összegének.”
8. § Az Szt. 37/D. §-a a következõ (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy házastársa vagy élettársa a rendszeres szociális
segély nem foglalkoztatottakra irányadó jogosultsági feltételeinek – ide nem értve a 37/A. § (3) bekezdésének
c)–d) pontja szerinti megelõzõ együttmûködés idõtartamára vonatkozó rendelkezéseket – megfelel, az együttmûködésre kijelölt szervvel maga is együttmûködhet. Ebben az
esetben az együttmûködés az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásba vételre, valamint a (3) bekezdés
d) pontjában foglaltakra terjed ki.”
9. § Az Szt. 37/E. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges
havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja
meg a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló
részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelezõ legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét.”
10. § Az Szt. 37/H. §-a a követ ke zõ (7) be kez déssel
egészül ki:
„(7) A foglalkoztató a biztosítás kezdetére vonatkozó
bejelentéssel egyidejûleg tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet a közcélú munka keretében foglalkoztatott
személyek természetes személyazonosító adatairól, a foglalkoztatás kezdõ idõpontjáról és várható idõtartamáról,
valamint a közcélú munkavégzés helyérõl.”
11. § (1) Az Szt. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Egyes szo ci á lis rá szo rult ság tól füg gõ pénz be li
ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális
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ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális
ellátásként nyújtható
a) a rendszeres szociális segély, a (2) bekezdésben
meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén,
b) a lakásfenntartási támogatás,
c) az átmeneti segély,
d) a temetési segély.”
(2) Az Szt. 47. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2)–(4) bekezdés számozása
(3)–(5) bekezdésre változik:
„(2) Rendszeres szociális segély természetbeni szociális
ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt.
68. §-a szerint védelembe vett gyermek él. A rendszeres
szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában
történõ nyújtásának eljárási szabályait, a természetbeni
juttatás formáit a települési önkormányzat rendeletben
szabályozza, azzal, hogy védelembe vett gyermekenként
a rendszeres szociális segély megállapított összegének
15%-a, de összesen legfeljebb 50%-a nyújtható természetben.”
12. § (1) Az Szt. 50. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyzõ
dönt. A jogosultság egy évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdõ idõpontja – az
(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a jogosultságot
megállapító határozat meghozatalát követõ 15. nap.
(5) A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság idõtartama alatt, annak lejártát megelõzõ három hónapban is
benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta
elõtt legalább 15 nappal korábban befejezõdik, az új jogosultság kezdõ idõpontjaként a korábbi jogosultság lejártát
követõ napot kell megállapítani.”
(2) Az Szt. 50. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a (2)–(3) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek
alapján benyújtott, közgyógyellátás iránti kérelmet jogerõsen
elutasították, és az újabb kérelem benyújtásáig
a) a gyógykezelést szolgáló terápiában, illetõleg a
gyógyszerek térítési díjában nem következett be olyan változás, amelynek következtében a havi rendszeres gyógyító
ellátás költsége megnõtt, és
b) a kérelmezõ jövedelme nem változott,
a jegyzõ a kérelmet a Ket. 30. §-ának e) pontja alapján
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.”
13. § (1) Az Szt. 50/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(3) Az igazolás tartalmazza a kérelmezõ személyes
azonosító adatait (név, születési név, anyja neve, születési
hely, születési idõ, lakóhely, tartózkodási hely), társadalombiztosítási azonosító jelét, a tartósan fennálló betegségének
a be teg sé gek nemzet kö zi osz tá lyo zá sa sze rin ti kód ját
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(a továbbiakban: BNO kód). Az igazolás tartalmazza továbbá az alkalmazandó terápiához szükséges gyógyító ellátások megnevezését, mennyiségét, gyógyszerek esetében a gyógyszer megnevezését és a külön jogszabályban
meghatározott azonosító adatait, a gyógyszer formáját,
mennyiségét, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez
szükséges napi mennyiségét és az adagolást. A csak szakorvos által vagy csak szakorvosi javaslatra rendelhetõ
gyógyszereket az igazoláson a szakorvos nevének, pecsétszámának feltüntetésével külön meg kell jelölni. A szakorvos – a kérelmezõ igénye esetén – az általa rendelt
havi rendszeres gyógyító ellátásokról a háziorvost tájékoztatja.”
(2) Az Szt. 50/A. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A szakhatósági állásfoglalásban külön meg kell jelölni az egyéni gyógyszerkeret alapjául szolgáló gyógyszer térítési díjának – ideértve a külön jogszabály szerint
kiemelt, indikációhoz kötött támogatásban részesített
gyógyszerért dobozonként fizetendõ díjat – összegét
(a továbbiakban: gyógyszerköltség). A gyógyszerköltség
meghatározásánál a kérelmezõ krónikus betegségéhez igazodó, egyhavi mennyiségre számolva legalacsonyabb
költségû, külön jogszabályban meghatározott szakmai
szabályok szerint elsõként választandó, legalacsonyabb
napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeket kell
alapul venni. A gyógyszerköltség megállapítása során legfeljebb havi 6000 forintig vehetõk figyelembe a nem csak
szakorvos által, illetve nem csak szakorvosi javaslatra rendelhetõ gyógyszerek. Ha a kérelmezõ havi gyógyszerköltsége a 6000 forintot meghaladja, a 6000 forint feletti
összeg a szakhatósági állásfoglalásban a csak szakorvos
által, illetve csak szakorvosi javaslat alapján rendelhetõ
gyógyszerek figyelembevételével, az egészségbiztosítási
szerv vezetõjének döntése alapján állapítható meg.”
(3) Az Szt. 50/A. §-a a következõ (12)–(13) bekezdéssel
egészül ki:
„(12) Ha az egyéni gyógyszerkeret legmagasabb havi
összege, illetõleg az eseti keret összege a (8)–(9) bekezdés
szerint, az éves központi költségvetésrõl szóló törvény
alapján változik, a megváltozott összegeket a hatálybalépés
idõpontját követõen megállapított új jogosultság esetében
kell alkalmazni.
(13) Az igazolvánnyal rendelkezõ személy a gyógyszerkerete erejéig kiváltott, külön jogszabály szerint kiemelt,
indikációhoz kötött támogatásban részesített gyógyszerért
dobozonként fizetendõ díjat a gyógyszerkerete terhére
fizeti meg.”
14. § Az Szt. 50/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A nyilvántartás adatainak megismerésére – a
(3) bekezdés e) pontja szerinti adat kivételével – az
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51. §-ban meghatározott módon és célból a mûködési engedéllyel rendelkezõ gyógyszertár jogosult.”
15. § (1) Az Szt. 53. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 50. § (3) bekezdése alapján kiállított igazolvány
után a települési önkormányzat – a (2) bekezdés szerinti
eltéréssel – térítést fizet. A térítés az igazolvány kiállítását
követõ egyéves idõtartamra szól. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a, amelyet
a határozat jogerõre emelkedésétõl számított három napon
belül az egészségbiztosítási szervnek át kell utalni. Az egyéni
gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata során megállapított magasabb gyógyszerkeret esetén a különbözetre esõ
összeg idõarányosan számított 30%-át is át kell utalni az
egészségbiztosítási szerv részére.”
(2) Az Szt. 53. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Amennyiben a közgyógyellátást igénylõ személy
az új jogosultság kezdetének idõpontja elõtt meghal, a települési önkormányzatnak nem kell térítést fizetnie.”
16. § Az Szt. 55/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Azon személynek, akinek vezetékes gáz-, illetõleg
áramszolgáltatási díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, a szolgáltatás visszaállítása érdekében elõrefizetõs gáz- vagy áramszolgáltatást mérõ készülék is biztosítható, feltéve, hogy lakásfenntartási támogatásban részesül
és tartozásának megfizetése érdekében megállapodást köt
a szolgáltatóval, valamint legalább egyéves idõtartamra
vállalja a készülék rendeltetésszerû használatát.”
17. § Az Szt. „Alapszolgáltatások” címe a következõ
59/A. §-sal egészül ki:
„59/A. § (1) A szociális rászorultságot
a) házi segítségnyújtás,
b) jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
c) támogató szolgáltatás
esetében kell vizsgálni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetében a
9. § szerinti kötelezettséget – a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülményekkel kapcsolatban – az intézményvezetõ részére kell teljesíteni.
(3) Az intézményvezetõ a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelõzõen, valamint
az igénybevétel során legalább kétévente megvizsgálja.”
18. § (1) Az Szt. 63. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást
igénybe vevõ személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.”
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(2) Az Szt. 63. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota
indokolja a szolgáltatás biztosítását.
(5) A (4) bekezdés szerinti feltétel fennállását külön
jogszabály szerint kell igazolni.”
19. § Az Szt. 65. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele
szempontjából szociálisan rászorult
a) az egyedül élõ 65 év feletti személy,
b) az egyedül élõ súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élõ 65 év feletti, illetve
súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha
egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban
élõ kiskorú személyt nem kell figyelembe venni.
(6) A súlyos fogyatékosságot a 65/C. § (5)–(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot
miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni.”
20. § Az Szt. 65/C. §-a a következõ (4)–(7) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minõsül a súlyosan fogyatékos
személy.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos
a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban,
vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegû
családi pótlékban részesülõ személy.
(6) A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet
a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló
határozattal vagy más okirattal,
b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.
(7) Ha a szakvélemény a következõ felülvizsgálat
(ellenõrzõ vizsgálat) idõpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az
idõpontig áll fenn.”
21. § Az Szt. 92/E. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szociális személyes gondoskodást végzõ személy esetében a mûködési nyilvántartást (a továbbiakban:
szociális nyilvántartás), valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást végzõ személy esetében
a mûködési nyilvántartást (a továbbiakban: gyermekjóléti
nyilvántartás) a szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter
által kijelölt szerv vezeti.”
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22. § Az Szt. 92/K. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A mûködési engedély kiadásáról – a fenntartó
kérelmére – a mûködést engedélyezõ szerv dönt.”
23. § (1) Az Szt. 115. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési
díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.”
(2) Az Szt. 115. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül
ki:
„(9) A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán
felmerült ráfordítások (a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 78–80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája
01–07 soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási
egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az elõzõ év adatai alapján kell megállapítani.
A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidõszaki folyamatok indokolják.”
24. § Az Szt. 116. §-a (2)–(4) bekezdésének helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál
a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj
összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.
(3) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevõ, az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatások
esetében a szociálisan rászorult igénybe vevõ, kiskorú
igénybe vevõ esetében a vele közös háztartásban élõ szülõk
egy fõre jutó rendszeres havi jövedelmének
a) 25%-át étkeztetés,
b) 20%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is
biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
esetében.
(4) A személyi térítési díjat az intézmény, szolgáltató
vezetõje mérsékelheti.”
25. § (1) Az Szt. 132. §-a (1) bekezdésének f) és j) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, és ezzel egyidejûleg
a bekezdés a következõ n)–o) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa]
„f) a szociális szolgáltató tevékenységet végzõk mûködése
engedélyezésének és ellenõrzésének részletes szabályait, a
mûködést engedélyezõ szerv vagy szervek kijelölését;”
„j) az országos jelentési rendszer számára bejelentendõ
adatok körét, valamint az adatközlés módjára és idejére
vonatkozó szabályokat, továbbá az országos jelentési
rendszert mûködtetõ szerv vagy szervek kijelölését;”
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„n) a szociális hatóság kijelölését;
o) a szociális intézmények, szolgáltatók országos nyilvántartásának részletes szabályait, a nyilvántartást vezetõ
szerv vagy szervek kijelölését.”
(2) Az Szt. 132. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a szociális ágazat irányításáért
felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza]
„g) az egyes szociális intézményekben ellátott személyek
állapotának felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat;”
(3) Az Szt. 132. §-ának (2) bekezdése a következõ
m) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a szociális ágazat irányításáért
felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza]
„m) az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló
szociális rászorultság igazolásának szabályait.”
(4) Az Szt. 132. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs
miniszter és az egészségügyért felelõs miniszter, hogy
együttes rendeletben szabályozza
a) a szakmai szabályok szerint elsõként választandó,
legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítmények kiválasztásának szabályait,
b) a közgyógyellátás jogcímén térítésmentesen rendelhetõ
gyógyászati segédeszközöket.”

II.
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
26. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) Az e törvényben meghatározott, a gyermekek
védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket
a) a helyi önkormányzat képviselõ-testülete,
b) a települési önkormányzat jegyzõje,
c) a gyámhivatal
gyakorolja.
(2) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a helyi önkormányzat képviselõ-testületének feladat- és hatáskörébe
tartozó eljárásoknál az illetékességet a gyermek szülõi felügyeletet gyakorló szülõjének, gyámjának lakóhelye határozza meg.”
27. § (1) A Gyvt. 100. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A mûködési engedély kiadásáról – a fenntartó
kérelmére – a mûködést engedélyezõ szerv dönt.”
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(2) A Gyvt. 100. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) Az otthont nyújtó ellátás nevelõszülõ, illetve gyermekotthon által történõ biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által
mûködtetett – a mûködési engedélyben meghatározott –
nevelõszülõi, illetve gyermekotthoni összférõhelyszám
100%-át.”
28. § A Gyvt. 102. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„Hivatásos gondnokok képzésével, továbbképzésével
kapcsolatos nyilvántartás”
29. § A Gyvt. 105. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állam az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a települési önkormányzat jegyzõje és a gyámhivatal
útján látja el.”
30. § A Gyvt. 136. §-ának (2) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:
[A gyermek személyazonosító adatai, továbbá az egészségi
ál la po tá ra és va gyo ni vi szo nya i ra vo nat ko zó ada tok
továbbíthatók]
„d) a minisztériumnak, a gyermekvédelmi ágazati irányítási tevékenység és a külön jogszabályban meghatározott
központi hatósági feladatok ellátása”
[céljából.]
31. § A Gyvt. a következõ 141/A. §-sal egészül ki:
„141/A. § A Kormány által kijelölt szerv országos jelentési rendszert mûködtet. A fenntartó az országos jelentési
rendszer számára köteles bejelenteni a külön jogszabályban
meghatározott adatokat.”
32. § A Gyvt. 145. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) A nem állami, illetve egyházi fenntartónak a külön
jogszabályban meghatározott, és az általa fenntartott gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény mûködéséhez biztosított normatív állami hozzájárulás – kivéve a kiegészítõ
támogatást – teljes összegét át kell adnia azon intézmény
részére, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására
sor került.”
33. § (1) A Gyvt. 162. §-a (1) bekezdésének d), f) és
i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg
a bekezdés a következõ n)–p) pontokkal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg]
„d) a gyámhivatal vagy gyámhivatalok kijelölését, szervezetét, a gyámhatóság részletes feladat- és hatáskörét,
valamint eljárása részletes szabályait,”
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„f) a központi hatóság vagy hatóságok kijelölését,”
„i) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzõk mûködése engedélyezésének és ellenõrzésének részletes szabályait, a mûködést engedélyezõ
szerv vagy szervek kijelölését,”
„n) a gyámhatóságként eljáró települési önkormányzat
jegyzõjének illetékességére vonatkozó szabályokat,
o) az országos jelentési rendszer számára bejelentendõ
adatok körét, valamint az adatközlés módjára és idejére
vonatkozó szabályokat, továbbá az országos jelentési
rendszert mûködtetõ szerv vagy szervek kijelölését,
p) a szolgáltató tevékenységet végzõ szolgáltatók,
intézmények, helyettes szülõi és nevelõszülõi hálózatok
országos nyilvántartásának részletes szabályait, a nyilvántartást vezetõ szerv vagy szervek kijelölését.”
(2) A Gyvt. 162. §-a (2) bekezdésének bevezetõ mondata
és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza”
„d) a 102. §-ban, a 103/A. §-ban és a 137. § (2) bekezdésében meghatározott szerv vagy szervek kijelölését, valamint
mûködésük részletes szabályait,”

III.
A családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
34. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény (a továbbiakban: Cst.) 7. §-ának (1) bekezdése
a következõ e) ponttal egészül ki:
[Családi pótlékra jogosult]
„e) a gyámhivatal által a szülõi ház elhagyását engedélyezõ határozatban megjelölt személy, amennyiben az
ab)–ac) pontokban meghatározott feltételek valamelyike
fennáll.”
35. § A Cst. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontja a következõ
be) alponttal egészül ki:
[Családi pótlékra jogosult saját jogán a közoktatási
intézményben tanulmányokat folytató, a 7. § (2) bekezdésében megjelölt életkorú, nagykorú személy,]
„be) ha a 7. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a családi
pótlék a nagykorúságát megelõzõen is a részére került
folyósításra.”
36. § A Cst. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 11 700 forint,
b) egy gyermeket nevelõ egyedülálló esetén 12 700 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 12 700 forint,
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d) két gyermeket nevelõ egyedülálló esetén gyermekenként 13 800 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 14 900 forint,
f) három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló esetén
gyermekenként 15 900 forint,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ család esetén, valamint a 7. § (1) bekezdésének
b)–c) pontja szerinti intézményben élõ, továbbá nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhelyezett tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 22 300 forint,
h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos gyermek után 24 400 forint,
i) a 7. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti személy
esetén – a 8. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével –
19 100, 2007. március 1-jétõl 19 400 forint,
j) a 7. § (1) bekezdésének b)–c) pontja szerinti intézményben élõ, továbbá nevelõszülõnél, hivatásos nevelõszülõnél elhelyezett, a g) és h) pontok alá nem tartozó, továbbá a Gyvt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján ideiglenes
hatállyal elhelyezett gyermek, a 7. § (1) bekezdésének
e) pontja szerinti személy, valamint a 8. § (3) bekezdésének
b) pontja alá tartozó személy esetén 13 800 forint.”
37. § A Cst. 35. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a munkavállalók Közösségen belüli
szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendelet
vagy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi
rendelet alapján a magyar állam a családi ellátások vonatkozásában a különbözet kifizetésére kötelezett, a kifizetést az
éves költségvetésrõl szóló törvény családi pótlék elõirányzatának terhére kell teljesíteni.”

Záró rendelkezések
38. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 25. §-ának (3) bekezdése a törvény kihirdetése napján lép hatályba.
(3) Az Szt. – e törvény 7. §-ával megállapított – 37/C. §
(2) bekezdését a törvény hatálybalépésekor a települési
önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban részt
vevõ rendszeres szociális segélyben részesülõ személy
esetében is alkalmazni kell. Ebben az esetben a különbözetet
a korábban megállapított segély összegének alapulvételével
2007. január 1-jétõl kell folyósítani.
(4) Az Szt. – e törvény 9. §-a által módosított – 37/E. §-a
(1) bekezdését a törvény hatálybalépésekor folyamatban
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lévõ ügyekben, továbbá a rendszeres szociális segély
összegének a törvény hatálybalépését követõ elsõ felülvizsgálatakor kell alkalmazni.
(5) Ha a közgyógyellátásban az Szt. 2006. június 30-án
hatályos szabályai szerint részesülõ személy kéri a közgyógyellátás megállapítását, a közgyógyellátásra való új
jogosultság kezdõ idõpontját az Szt. 50. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint kell megállapítani.
(6) Az Szt. 50. §-ának – e törvény 12. §-ával megállapított – (4)–(5) bekezdésében meghatározott szabályokat az
e törvény hatálybalépését követõen indult eljárásokban
kell alkalmazni.
(7) Az Szt. 50/A. §-ának (7) bekezdése szerinti – e törvény
13. §-ának (2) bekezdésével meghatározott – szabályt a
hatálybalépést követõen benyújtott kérelmek alapján megállapított (felülvizsgált) gyógyszerkeretek tekintetében
kell alkalmazni.
(8) Az idõskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt és az Szt. 41. §-ának (1) bekezdése szerinti ápolási
díjat érintõ, a 2004. évi CXXXVI. törvénnyel megállapított, a 2005. évi CLXX. törvénnyel módosított hatáskörváltozás alapján a jegyzõ a 2007. január 1-jét követõen
indult eljárásokban jár el.
(9) Az Szt. 59/A. § (1) bekezdésében meghatározott
alapszolgáltatások esetében a szociális rászorultság vizsgálatával kapcsolatos rendelkezéseket 2007. január 1-jétõl
az új igénylõk esetében kell alkalmazni, azzal, hogy
a) a 2006. december 31-én ilyen alapszolgáltatásban
részesülõket a 2007. év során felül kell vizsgálni, és
b) 2008. január 1-jétõl ilyen alapszolgáltatás csak a
szociális rászorultság vizsgálata alapján nyújtható.
(10) Az Szt. 59/A. §-ának (1) bekezdése szerinti alapszolgáltatások esetében az Szt. 116. §-ának – e törvény
24. §-ával megállapított – térítési díj szabályait 2007. január 1-jétõl azokra az új igénylõkre kell alkalmazni, akiknek szociális rászorultságát a (9) bekezdés szerint megvizsgálták. A szolgáltatást 2006. évben is igénybe vevõ
személyekre 2008. január 1-jéig a 2006. december 31-én
hatályos szabályokat kell alkalmazni.
(11) Az átlagot jóval meghaladó minõségû elhelyezési
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményre vonatkozó szabályok hatályon kívül
helyezése alapján 2008. január 1-jétõl új emelt szintû intézményre, illetve férõhelybõvítés esetén új emelt szintû
férõhelyre nem lehet mûködési engedélyt kiadni. Ezt az
idõpontot követõen az átlagot jóval meghaladó minõségû
elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító
tartós bentlakásos intézményekre, illetve az emelt szintû
férõhelyekre a 2007. december 31-én hatályos szabályokat
kell alkalmazni.
(12) A Gyvt. 2006. december 31-én hatályos 148. §-a
(5) bekezdésének e) pontja szerint járó normatív gyermek-
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étkeztetési kedvezményt a 2007/2008-as tanév kezdetéig a
2006. december 31-én hatályos szabályozás szerint kell
biztosítani a kollégiumi, externátusi ellátásban részesülõ
gyermek, tanuló után.
(13) Az Szt. módosításáról szóló 2005. évi CLXX. törvény 56. §-ának (5) bekezdése szerint legkésõbb 2007. július 1-jéig felhasználható közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezõ közgyógyellátásra jogosultak mentesülnek a
külön jogszabály szerint kiemelt, indikációhoz kötött támogatásban részesített gyógyszerért dobozonként fizetendõ díj
alól.
39. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az Szt.
aa) 4/A. §-ának (3)–(5) bekezdése,
ab) 8. §-ának (2) bekezdésében a „ , továbbá a szakhatóság”, valamint az „ , illetve a szakhatósági feladatot”
szövegrész,
ac) 10. §-ának (3) bekezdésében az „illetékes igazgatósága” szövegrész,
ad) 43/A. §-ának (5) bekezdésében a „fellebbezési eljárásban a” szövegrész,
ae) 50. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó,”
szövegrész,
af) 57. §-a (1) bekezdésének b) pontja,
ag) 61. §-a és az azt megelõzõ alcím,
ah) 86. §-a (1) bekezdésének a) pontja,
ai) 88/A. §-ának (4) bekezdése,
aj) 92/K. §-ának (6) bekezdése,
ak) 99/D. §-a (7) bekezdésének második mondatában
az „éves” szövegrész,
al) 115/A. §-ának b) pontja,
am) 116. §-ának (5)–(6) bekezdése;
b) a Gyvt.
ba) 82. §-a (6) bekezdésének második mondatában
„a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet javaslata
alapján” szövegrész,
bb) 102. §-ának (1) bekezdése,
bc) 106. §-a,
bd) 107. §-a és az azt megelõzõ cím,
be) 108. §-a és az azt megelõzõ cím,
bf) 109–117. §-a és a 109. §-t megelõzõ alcím,
bg) 118–120. §-a és a 118. §-t megelõzõ alcím,
bh) 121. §-ának (1) bekezdése,
bi) 121. §-ának (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész,
bj) 122. §-a,
bk) 124. §-a és az azt megelõzõ alcím,
bl) 125. §-át megelõzõ alcím,
bm) 125. §-ának (2)–(14) bekezdése,
bn) 126. §-a,
bo) 148. §-a (5) bekezdésének e) pontja,
bp) 162. §-ának (4) bekezdése;
c) a Cst.
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ca) 44. §-ának (2) bekezdése,
cb) 50. §-ának (2) és (5)–(8) bekezdése;
d) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi
CXXXVI. törvény 176. §-a;
e) a cselekvõképességgel, gondnoksággal összefüggõ
egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi XV. törvény
3. §-a;
f) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggõ törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2001. évi XVI. törvény
33. §-ának (1) bekezdése;
g) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2001. évi
LXXIX. törvény 58. §-ának (11) bekezdése;
h) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2002. évi
IX. törvény
ha) 79–84. §-a,
hb) 86–87. §-a,
hc) 108. §-a (2) bekezdésének j) pontja;
i) az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló
2003. évi IV. törvény
ia) 84. §-a (1) bekezdésének bc) alpontja,
ib) 86. §-a;
j) az egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2004. évi XXVI. törvény 30. §-a;
k) az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló
2004. évi CXXXVI. törvény 60. §-a;
l) a csa lád tá mo ga tá si rend szer át ala kí tá sá ról szóló
2005. évi CXXVI. törvény
la) 23. §-a,
lb) 28. §-ának (2)–(4) bekezdése,
lc) 29. §-ának be) alpontja;
m) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2006. évi
XLIII. törvény 5. §-a;
n) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi
CLXX. törvény 61. §-a (1) bekezdésének a 2004. évi
CXXXVI. törvény 70. §-ának (6) bekezdését megállapító
részében az „50. §-a,” szövegrész.
(2) 2008. január 1-jén hatályát veszti az Szt.
a) 92/C. §-a (5) bekezdésének b) pontja,
b) 117/B. §-a.
(3) Nem lép hatályba
a) az Szt. 127. §-ának – a 2005. évi CLXX. törvény
52. §-ának (3) bekezdésével megállapított – (4) bekezdése,
b) a 2004. évi CXXXVI. törvény 50. §-a.
(4) 2006. december 31-én az Szt. 32. §-a (1) bekezdésének
– a 2004. évi CXXXIV. törvénnyel megállapított –
a) pontjában a „lakóhelye” szövegrész helyébe a „lakcíme” szövegrész lép.
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(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szt.
1. 4. §-ának (6) bekezdésében a „megyei, fõvárosi
szociális és gyámhivatal” szövegrész helyébe a „szociális
hatóság” szövegrész,
2. 4/A. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a „megyei,
fõvárosi szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: megyei
szociális és gyámhivatal)” szövegrész helyébe a „szociális
hatóság” szövegrész,
3. 10. §-ának (4) bekezdésében a „Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága
(a továbbiakban: Regionális Igazgatóság)” szövegrész
helyébe a „kincstár” szövegrész,
4. 10. §-ának (5) bekezdésében a „Regionális Igazgatóság”
szövegrész helyébe a „kincstár” szövegrész,
5. 19. §-ában a „társadalombiztosítási igazgatási szervek”
szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
az egészségbiztosítási szerv” szövegrész,
6. 20/B. §-ában a „szociális ágazat irányításáért felelõs
minisztérium” szövegrész helyébe a „Kormány által kijelölt szerv” szövegrész, a „jelentési és férõhelyfigyelõ rendszert” szövegrész helyébe a „jelentési rendszert” szövegrész,
7. 32/D. §-ának (5) bekezdésében és 37/G. §-ának
(6) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter”
szövegrész,
8. 37/A. §-a (3) bekezdésének c) pontjában „a megyei,
fõvárosi munkaügyi központtal, illetõleg annak kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe „az állami foglalkoztatási szervvel” szövegrész,
9. 37/A. §-ának (5) bekezdésében, 113/E. §-ának
(1) bekezdésében „a munkaügyi központ” szövegrész
helyébe „az állami foglalkoztatási szerv” szövegrész,
10. 37/B. §-a (1) bekezdésének ba) alpontjában és
37/D. §-a (3) bekezdésének d)–e) pontjában „a munkaügyi
központtal” szövegrész helyébe „az állami foglalkoztatási
szervvel” szövegrész,
11. 37/D. §-a (3) bekezdésének e) pontjában „a munkaügyi központnál” szövegrész helyébe „az állami foglalkoztatási szervnél” szövegrész,
12. 43. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „Országos
Orvosszakértõi Intézet orvosi bizottságának” szövegrész
helyébe az „orvosszakértõi szerv” szövegrész,
13. 43. §-ának (3) bekezdésében a „Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõ Bizottság” szövegrész helyébe a
„tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs
bizottság” szövegrész,
14. 43. §-a (4) bekezdésének a) pontjában az „Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes városi intézetének tisztiorvosa” szövegrész helyébe
az „egészségügyi államigazgatási szerv” szövegrész,
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15. 43/A. §-ának (5) bekezdésében a „területileg illetékes
megyei szociális és gyámhivatal” szövegrész helyébe a
„szociális hatóság” szövegrész,
16. 47. §-ának e törvénnyel átszámozott (4) bekezdésében
a „(2) bekezdés alkalmazásában” szövegrész helyébe a
„(3) bekezdés alkalmazásában” szövegrész,
17. 50. §-ának (2) bekezdésében „a területileg illetékes
megyei (fõvárosi) egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: MEP)” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szerv” szövegrész,
18. 50/A. §-ának (4) bekezdésében „a MEP-nek” szövegrész helyébe „az egészségbiztosítási szervnek” szövegrész,
19. 50/A. §-ának (5) és (6) bekezdésében, valamint
50/D. §-ában „A MEP” szövegrész helyébe „Az egészségbiztosítási szerv” szövegrész,
20. 50/A. §-ának (5) bekezdésében, 50/C. §-ának
(1) bekezdésében és 50/D. §-ában „a MEP” szövegrész
helyébe „az egészségbiztosítási szerv” szövegrész,
21. 50/C. §-ának (2) bekezdésében az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv” szövegrész,
22. 50/C. §-ának (5) bekezdésében, 50/E. §-ának (1) és
(2) bekezdésében, 51. §-ának (2) és (3) bekezdésében, valamint 52. §-ának (2) bekezdésében az „OEP” szövegrészek
helyébe az „egészségbiztosítási szerv” szövegrész,
23. 54. §-ának (3) bekezdésében „a társadalombiztosítási
igazgatási szerv” szövegrész helyébe „az egészségbiztosítási
szerv” szövegrész,
24. 55. §-ának (7) bekezdésében az „ingatlan fekvése
szerint illetékes földhivatalhoz” szövegrész helyébe az
„ingatlanügyi hatósághoz” szöveg, valamint az „A földhivatal” szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság”
szövegrész,
25. 58/B. §-ának (1) bekezdésében, 88/A. §-ának
(3) bekezdésében és 94/A. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a „szociális ágazat irányításáért felelõs minisztérium”
szövegrész helyébe a „szociál- és családpolitikáért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész,
26. 65/E. §-ának (2) bekezdésében, 88. §-ának (3) és
(5) be kez dé sé ben, 88/A. §-ának (1) be kez dé sé ben és
132. §-ának (2) bekezdésében a „szociális ágazat irányításáért
fel el õs mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és
családpolitikáért felelõs miniszter” szövegrész,
27. 65/F. §-ának (3) bekezdésében a „b)–e)” szövegrész helyébe a „b)–d)” szövegrész,
28. 86. §-ának (4) bekezdésében a „bekezdés és a (2) bekezdés a)–e) pontja” szövegrész helyébe a „–(2) bekezdés”
szövegrész,
29. 88. §-ának (1) bekezdésében a „gondoskodik” szövegrész helyébe a „köteles gondoskodni” szövegrész,
30. 88. §-ának (3) bekezdésében és 124. §-ának (4) bekezdésében a „szociális ágazat irányításáért felelõs minisztérium”
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szövegrész helyébe a „szociál- és családpolitikáért felelõs
miniszter” szövegrész,
31. 88. §-ának (5) bekezdésében a „szociális ágazat irányításáért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „szociálés családpolitikáért felelõs miniszterrel” szövegrész,
32. 88. §-ának (6) bekezdésében a „nem állami intézmény székhelye vagy telephelye szerint illetékes megyei
szociális és gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „szociális
hatóságnak” szövegrész,
33. 88/A. §-ának (5) bekezdésében a „Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Kormány
által kijelölt szerv” szövegrész,
34. 90/A. §-ában, 99/B. §-ának (2) bekezdésében,
99/C. §-ának (1) és (3) bekezdésében a „megyei szociális
és gyámhivatal” szövegrész helyébe a „szociális hatóság”
szövegrész,
35. 92. §-ának (10) bekezdésében a „szociális ágazat
irányításáért felelõs minisztériumnak” szövegrész helyébe
a „szociál- és családpolitikáért felelõs miniszternek” szövegrész,
36. 92/C. §-ának (5) bekezdésében „az intézmény mûködési engedélyét kiadó megyei szociális és gyámhivatal”
szövegrész helyébe „a szociális hatóság” szövegrész,
37. 99/C. §-ának (2) bekezdésében a „megyei szociális
és gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „szociális hatóságnak” szövegrész,
38. 99/D. §-ának (7) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe a „kétévente” szövegrész,
39. 113/B. §-ának (1) bekezdésében a „tanulási képességet vizsgáló és rehabilitációs bizottság” szövegrész helyébe a „tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság” szövegrész,
40. 113/D. §-a (7) bekezdésének db) alpontjában „a megyei, fõvárosi munkaügyi központ vezetõje” szövegrész
helyébe „az állami foglalkoztatási szerv” szövegrész,
41. 113/G. §-a (3) bekezdésének b) pontjában az „a megyei, fõvárosi munkaügyi központ” szövegrész helyébe az
„az állami foglalkoztatási szerv” szövegrész,
42. 118. §-ának (2) bekezdésében az „ingatlan fekvése
szerint illetékes földhivatalt” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságot”, „A földhivatal” szövegrész helyébe
az „Az ingatlanügyi hatóság” szövegrész,
43. 127/A. §-ának (3) bekezdésében a „Magyar Államkincstárnak az egyházi kiegészítõ támogatást folyósító területi, illetve regionális igazgatósága (a továbbiakban:
Igazgatóság)” szövegrész helyébe a „kincstár” szövegrész,
44. 127/A. §-ának (4) bekezdésében a „helyi önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerint illetékes Igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „kincstárnak” szövegrész
lép.
(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Gyvt.
1. 26. §-ának (6) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni
Igazgatóság” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv” szövegrész,
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2. 59. §-ának (1) bekezdésében a „legfeljebb 40” szövegrész helyébe a „legfeljebb 48” szövegrész,
3. 62. §-ának (2) bekezdésében „az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium” szövegrész
helyébe „a központi hatóság” szövegrész,
4. 62. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 141. §-ának
(4) bekezdésében „az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium” szövegrész helyébe „a központi hatóság” szövegrész,
5. 72. §-a (1) bekezdésének b) pontjában „az illetékes
gyámhivatalt, illetve külföldi állampolgárságú gyermek
esetében – ide nem értve a 4. § (1) bekezdésének b) pontja
szerinti személyt – Budapest Fõváros V. Kerület Gyámhivatalát” szövegrész helyébe „a gyámhivatalt, illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében – ide nem értve
a 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti személyt – a Kormány által kijelölt gyámhivatalt” szövegrész,
6. 73. §-ának (1) bekezdésében „Az illetékes gyámhivatal”
szövegrész helyébe „A gyámhivatal” szövegrész,
7. 73. §-a (3) bekezdésének bevezetõ mondatában,
73. §-ának (4) bekezdésében, 140. §-a (2) bekezdésének
elsõ mondatában a „Budapest Fõváros V. Kerület Gyámhivatala” szövegrész helyébe a „Kormány által kijelölt
gyámhivatal” szövegrész,
8. 77. §-ának (5) bekezdésében „a gyermek lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat
jegyzõje” szövegrész helyébe „a települési önkormányzat
jegyzõje” szövegrész,
9. 80. §-ának (6) bekezdésében „a gyermek lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje” szövegrész helyébe „a települési önkormányzat jegyzõje” szövegrész,
10. 81/A. §-a (2) bekezdésének második mondatában,
93. §-ának (8) bekezdésében „az illetékes gyámhivatalt”
szövegrész helyébe „a gyámhivatalt” szövegrész,
11. 82. §-a (6) bekezdésének második mondatában „az
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe „a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész,
12. 82. §-ának (8) bekezdésében a „megyei, fõvárosi
gyámhivatalnak, illetve az egészségügyi, szociális és családügyi miniszternek” szövegrész helyébe a „gyámhivatalnak,
illetve a miniszternek” szövegrész,
13. 84. §-a (2) bekezdésének második mondatában
„A Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe „A miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész,
14. 84. §-ának (5) bekezdésében a „legfeljebb negyven”
szövegrész helyébe a „legfeljebb negyvennyolc” szövegrész,
15. 93. §-ának (7) bekezdésében „a megyei, fõvárosi
munkaügyi központtal” szövegrész helyébe „az állami
foglalkoztatási szervvel” szövegrész,
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16. 94. §-ának (2) bekezdésében a „gyermekjóléti szolgáltatást a gyermekek napközbeni ellátását” szövegrész
helyébe a „gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását” szövegrész,
17. 96. §-a (6) bekezdésének második mondatában
a „megyei gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „gyámhivatalnak” szövegrész,
18. 96. §-a (6) bekezdésének harmadik és negyedik
mondatában, 102. §-a (4) bekezdésének bevezetõ mondatában és második mondatában, 102. §-ának (6) bekezdésében, 104. §-a (1) bekezdésének i) pontjában, 104. §-ának
(4) bekezdésében, 140. §-ának (3) és (4) bekezdésében a
„megyei gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhivatal”
szövegrész,
19. 96. §-ának (7) bekezdésében a „megyei gyámhivatalnál” szövegrész helyébe a „gyámhivatalnál” szövegrész,
20. 96. §-ának (8) bekezdésében, 101. §-ának (3) és
(4) bekezdésében „A szociális és családügyi miniszter”
szövegrész helyébe „A miniszter” szövegrész,
21. 101. §-át megelõzõ címben, 101. §-ának (1), (2) és
(5) bekezdésében „A népjóléti miniszter” szövegrész
helyébe „A miniszter” szövegrész,
22. 101. §-ának (5) bekezdésében „az igazságügyminiszterrel” szövegrész helyébe „a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszterrel” szövegrész,
23. 102. §-ának (2) bekezdésében a „fõvárosi, megyei
gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhivatal” szövegrész,
24. 102. §-ának (3) bekezdésében, 102. §-a (5) bekezdésének bevezetõ mondatában, a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „miniszter
által kijelölt szerv” szövegrész,
25. 103/A. §-a (4) bekezdésének elsõ mondatában
„a Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész
helyébe „a minisztérium” szövegrész,
26. 103/A. § (4) bekezdésének második mondatában a
„Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez” szövegrész helyébe a „miniszter által kijelölt szervhez” szövegrész,
27. 103/A. §-a (4) bekezdésének harmadik mondatában
„Az Intézet” szövegrész helyébe „A miniszter által kijelölt
szerv” szövegrész,
28. 104. §-át követõen, az „Ötödik Rész” címében a
„szervezete és feladata” szövegrész helyébe a „szervezete
és egyes eljárási szabályai” szövegrész,
29. 105. §-ának (3) bekezdésében, 134. §-ának (6) bekezdésében a „népjóléti miniszter” szövegrész helyébe a
„miniszter” szövegrész,
30. 129. §-ának (1) bekezdésében „Az eljáró szerv”
szövegrész helyébe „A települési önkormányzat képviselõtestülete, jegyzõje és a gyámhivatal (a továbbiakban együtt:
eljáró szerv)” szövegrész,
31. 131. §-ának (5) bekezdésében az „állami adóhatóság
illetékes igazgatósága” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóság” szövegrész,
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32. 135. §-ának (5) bekezdésében a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhivatal és a központi hatóság” szövegrész,
33. 137. §-ának (2) bekezdésében „Az Országos Családés Gyermekvédelmi Intézet” szövegrész helyébe „A miniszter
által kijelölt szerv” szövegrész,
34. 137. §-ának (3) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Kormány
által kijelölt szerv” szövegrész,
35. 138. §-ának (4) bekezdésében a „városi önkormányzat,
fõvárosban a kerületi önkormányzat jegyzõje” szövegrész
helyébe a „települési önkormányzat jegyzõje” szövegrész,
36. 140. §-a (1) bekezdésének bevezetõ mondatában a
„városi gyámhivatal” szövegrész helyébe a „gyámhivatal”
szövegrész,
37. 140. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában „a Szociális és Családügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe
„a minisztert” szövegrész,
38. 141. §-ának (3) bekezdésében a „megyei gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „gyámhivatalt” szövegrész,
39. 142. §-ának (2) bekezdésében „A 138–141. §-ok
rendelkezései” szövegrész helyébe „Az adatkezelésre és a
nyilvántartások vezetésére vonatkozó rendelkezések” szövegrész
lép.
(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Cst.
a) 22. §-ában és 43. §-ának (5) bekezdésében a „Magyar
Államkincstár elnöke” szövegrész helyébe a „kincstár
vezetõje” szövegrész,
b) 35. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „Magyar
Államkincstárnak az igénylõ lakóhelye, tartózkodási helye
szerint illetékes megyei Területi Igazgatósága – a fõvárosban és Pest megyében a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság – és kirendeltségei (a továbbiakban
együtt: Igazgatóság)” szövegrész helyébe a „kincstár” szövegrész,
c) 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában „az Igazgatóság”
szövegrész helyébe „a kincstár” szövegrész,
d) 35. § (1) bekezdése c) pontjának ca) alpontjában „az
igénylõ lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes
Igazgatóság” szövegrész helyébe „a kincstár” szövegrész,
e) 35. § (1) bekezdése c) pontjának cb) alpontjában a
„Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális
Igazgatósága (a továbbiakban: Regionális Igazgatóság)”
szövegrész helyébe a „kincstár” szövegrész,
f) 35. §-ának (2) bekezdésében „az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Igazgatóság” szövegrész helyébe „a
kincstár” szövegrész,
g) 43. §-ának (1) bekezdésében „az igényelbíráló, illetõleg
az egyéb szerv székhelye szerint illetékes Igazgatóság”
szövegrész helyébe „a kincstár” szövegrész,

14

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

h) 43. §-ának (4) bekezdésében a „határozatot hozó,
illetõleg a fizetési meghagyást kibocsátó Igazgatóság”
szövegrész helyébe a „kincstár” szövegrész,
i) 45. §-ának (1) bekezdésében a „Magyar Államkincstár
elnökét” szövegrész helyébe a „kincstár vezetõjét” szövegrész,
j) 48. §-ában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, illetve a megyei (fõvárosi) egészségbiztosítási pénztártól” szövegrész helyébe az „Egészségbiztosítási Alap
kezeléséért felelõs szervtõl, illetve az egészségbiztosítási
szervtõl” szövegrész,
k) 49. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szövegrész,
l) 51. §-a b) pontjának bevezetõ mondatában „az ifjúsági, családügyi és esélyegyenlõségi miniszter” szövegrész
helyébe „a szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter”
szövegrész,
m) 51. §-a b) pontjának ba) alpontjában az „egészségügyi miniszterrel” szövegrész helyébe az „egészségügyért
felelõs miniszterrel” szövegrész
lép.
40. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az
Országgyûlés a 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett,
a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való
védelmérõl és az ilyen ügyekben történõ együttmûködésrõl szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (a továbbiakban: Hágai Egyezmény) 2. Cikke 1. bekezdésének hivatalos magyar nyelvû fordítását az alábbiak
szerint állapítja meg:
„1. Az Egyezményt akkor kell alkalmazni, ha a valamely Szerzõdõ Államban (a továbbiakban: származási
állam) szokásos tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermeket egy másik Szerzõdõ Államba (a továbbiakban: fogadó
állam) átvitték, átviszik, vagy át fogják vinni, akár a származási államban történõ, a fogadó államban szokásos tartózkodási hellyel rendelkezõ házaspárok vagy személy által
való örökbefogadás után, akár a fogadó államban vagy a
származási államban történõ örökbefogadás céljából.”
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Országgyûlés a 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett Hágai
Egyezmény 14. Cikkének hivatalos magyar nyelvû fordítását
az alábbiak szerint állapítja meg:
„14. Cikk Az egyik Szerzõdõ Államban szokásos tartózkodási hellyel rendelkezõ személyeknek, akik egy másik
Szerzõdõ Államban szokásos tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermeket kívánnak örökbe fogadni, azon állam
Központi Hatóságához kell kérelmüket benyújtaniuk,
amelyben szokásos tartózkodási helyük található.”
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Országgyûlés a 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett Hágai
Egyezmény 22. Cikke 4. bekezdésének hivatalos magyar
nyelvû fordítását az alábbiak szerint állapítja meg:
„4. Bármely Szerzõdõ Állam bejelentheti az Egyezmény
letéteményesének, hogy a területén szokásos tartózkodási
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hellyel rendelkezõ gyermekek örökbefogadására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a Központi Hatóságok funkcióit
az 1. bekezdés szerint gyakorolják.”
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Országgyûlés a 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett Hágai
Egyezmény 28. Cikkének hivatalos magyar nyelvû fordítását
az alábbiak szerint állapítja meg:
„28. Cikk Az Egyezmény nem érinti a származási állam
olyan jogszabályát, amely megköveteli, hogy a gyermek
örökbefogadására abban az államban kerüljön sor, ahol
szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy amely
megtiltja, hogy a gyermeket az örökbefogadást megelõzõen
a fogadó államban elhelyezzék, vagy oda átvigyék.”
(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Országgyûlés a 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett Hágai
Egyezmény 36. Cikke a) pontjának hivatalos magyar nyelvû
fordítását az alábbiak szerint állapítja meg:
[Azon államok vonatkozásában, amelyekben a különbözõ
területi egységekben két vagy több jogrendszer irányadó
az örökbefogadásra,]
„a) az államban való szokásos tartózkodási helyre való
bármely utalást úgy kell megfogalmazni, hogy az az állam
megfelelõ területi egységére vonatkozzon;”
41. § Ez a törvény a szociális biztonsági rendszereknek
a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i
1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi CXIX.
törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény módosításáról*
1. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 8. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) Aki a szervezet fokozott igénybevételével járó,
továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végez,
korkedvezményben részesül.
(2) Az igénylõre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz
képest kétévi korkedvezményben részesül
a) az a férfi, aki legalább tíz és az a nõ, aki legalább
nyolc éven át korkedvezményre jogosító munkakörben,
továbbá
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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b) az, aki legalább hat éven át 100 kPa-nál nagyobb
nyomású légtérben
dolgozott.
(3) A korkedvezmény további egy-egy év
a) a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett
minden újabb öt-, nõnél négyévi, illetõleg
b) a 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett
minden újabb háromévi
munka után.
(4) A korkedvezményre jogosító különbözõ munkakörökben (munkahelyeken) eltöltött idõket egybe kell számítani. A 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett
munka alapján figyelembe vehetõ idõ minden harminc
napját ötven nappal kell a korkedvezményre jogosító
egyéb munkakörben (munkahelyen) eltöltött idõhöz hozzászámítani.
(5) A táppénzes állományban (betegszabadságon) eltöltött idõt abban az esetben lehet korkedvezményre jogosító
idõként figyelembe venni, ha az igénylõ keresõképtelenségének bekövetkezésekor korkedvezményre jogosító munkakörben (munkahelyen) dolgozott.”
2. § A Tny. „A korkedvezmény” alcíme a következõ
8/A–8/C. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A korkedvezményre jogosultság szempontjából
figyelembe kell venni az 1. § (3) bekezdésben említett
szerveknél (a továbbiakban: fegyveres szerv)
a) hivatásos szolgálatban ténylegesen eltöltött szolgálati
idõt,
b) nem hivatásos szolgálatban vagy más állam hadseregében eltöltött és az a) pont szerinti hivatásos szolgálatba
beszámított idõt.
(2) A korkedvezményre jogosultság szempontjából
figyelembe kell venni a fegyveres szerveknél továbbszolgáló
állományban 1960. december 17-e után eltöltött idõt is.
(3) Továbbszolgáló állományban 1960. december 18-a
elõtt eltöltött idõt, valamint a katonai szolgálatban eltöltött
idõt abban az esetben lehet a korkedvezményre jogosultság
szempontjából számításba venni, ha az igénylõ e szolgálatát
megelõzõ és követõ harminc napon belül korkedvezményre jogosító munkakörben (munkahelyen) dolgozott.
8/B. § (1) A korkedvezményre – 2010. december 31-éig
– a 2006. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti
munkakörök (munkahelyek) jogosítanak. 2010. december
31-éig a 2006. december 31-én hatályos rendelkezéseket
kell alkalmazni az egyes munkakörökre (munkahelyekre)
vonatkozó különös számítási szabályokra is.
(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv – a munkabiztonságért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium véleményére is figyelemmel –
engedélyezheti a korkedvezményre jogosító munkakörök
(munkahelyek) jegyzékében felsorolt munkakörben eltöltött idõ korkedvezményre jogosító idõként történõ figyelembevételét akkor is, ha a jegyzék szerint a korkedvezmény ágazati hatálya az adott munkahelyre nem terjed ki.
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(3) Ha a munkakör azonosítása tekintetében vita merül
fel, a munkakör (munkahely) szerint illetékes ágazati minisztérium és a szakmai, ágazati érdekképviselet, szakszervezet központi szerve véleményének a kikérése után a
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv dönt.
8/C. § A 2011. január 1-jétõl a korkedvezményre jogosító
feltételek meghatározásáról külön törvény rendelkezik.”
3. § (1) Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Tny.
a) 101. §-a (1) bekezdésének d) pontja,
b) 101. §-ának (2)–(3) bekezdése.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi CXXI.
törvény
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról*
(kivonatos közlés)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény módosítása
4. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló – módosított – 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) a következõ 54/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ
alcímmel egészül ki:
„Járulékfizetés alapjának igazolása
54/A. § (1) A települési önkormányzat polgármestere a
járulékfizetés alapjának meghatározása céljából kérelemre
hatósági bizonyítványt állít ki – a kérelmezõ saját és családtagjai jövedelmére vonatkozó igazolás alapján – annak
a személynek, akinek a családjában az egy fõre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi
alapbér mindenkori kötelezõ legkisebb összegét. Ha a kérelmezõ az 54. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek is megfelel, a polgármester az 54. § (2) bekezdése
szerinti hatósági bizonyítványt állítja ki.

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A bizonyítványt a polgármester egy évre állítja ki.
A bizonyítvány tartalmazza a kérelmezõ nevét, lakcímét,
TAJ számát és a családban egy fõre jutó jövedelem (1) bekezdés szerinti összegét.
(3) Azokról a személyekrõl, akik részére a bizonyítvány
kiállításra került, a jegyzõ nyilvántartást vezet és bejelentési
kötelezettséget teljesít a társadalombiztosítási igazgatási
szerv és az állami adóhatóság felé.”

1. szám

59. § (1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/F. §-ának
(2) bekezdése szerinti nevelõszülõi díj legalacsonyabb öszszege – gyermekenként, fiatal felnõttenként – a 2007. évben
13 000 forint/hó.
(2) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/L. §-ának (1) bekezdése
szerinti hivatásos nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege
a 2007. évben 112 000 forint/hó.

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény módosítása

(3) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott,
a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi
költsége 2007. évben 425 forint.

21. § A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló – a 2004. évi
CXXXV. törvénnyel módosított – 2003. évi L. törvény a
következõ 16. §-sal egészül ki:
„16. § A 2. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott
bevétel összege a 2007. és 2008. évben nem haladhatja
meg a 6887,8 millió forintot.”

(4) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elsõ
utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második
és harmadik utalási összeg 44 600–44 600 forint, ha a
gyermek 2007. évben született.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglaltak
kivételével – 2007. január 1-jén lép hatályba.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

63. § (1) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni
gyógyszerkeret havi összege 2007. évben 12 000 forint.
(2) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret
éves összege 2007. évben 6000 forint.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
83. § E törvény 2007. január 1-jén lép hatályba.

2006. évi CXXVII.
törvény
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl*
(kivonatos közlés)
Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a következõ
törvényt alkotja:

Hetedik Fejezet
A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES
ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
55. § (2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a szerinti nyugdíjemelés
számításánál 2007. év ben 1,7%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 6,2%-os fogyasztói árnövekedést
kell figyelembe venni.
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 21-i ülésnapján fogadta el.

84. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg:
e) a szociális ágazat irányításáért felelõs miniszter által
mûködtetett irányított területi kiegyenlítési rendszer részletes
szabályait,
f) a nyugellátások kiadásai, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó posta- és egyéb költségek fedezetére
az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz címen történõ utalás
részletes szabályait.
86. § Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben
a) a 3. számú melléklet 11. e), 11. g), 11. h), 11. i),
12. ab), 12. ac) és 12. c) pontja szerinti jogcímeken normatív hozzájárulásban részesülõ fenntartók kiegészítõ támogatásának szabályait rendeletben határozza meg,
b) a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16. cím 92. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez alcímen belül a kiemelt elõirányzatok között
év közben átcsoportosítást hajtson végre.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

Millió forintban
JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

1. szám

1. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1
1
1
2
3
2
1
2
1

2
1
2
3
1
1
2
3
2
1
4
1
1
2
3
5
2
1
2
3
5
1
1
2
3
2

2 519,4
814,2
1 305,5
19,0
86,7
1 127,4
1 534,5
1 061,6
344,0
1 230,5
24,7
42,1
8,4
536,4
18 496,8
11 270,1
3 588,8
4 084,3
202,0
292,0
2 215,4
2 360,8
2 697,6
863,5
584,4
342,8
87,3
144,6
0,7
29,9
602,4
3 792,9
1 696,2
541,8
2 157,3
444,0
379,1
64,9
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2

4 336,1
370,7
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1
2
3

Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Regionális Munkaügyi Központok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Regionális képzõ központok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

6
1
1
2
3
5
2
1
2
3
7
1
1
2
3
2

1
1
2
3
5
2
1
11
1
1
2
3
2
1
12
1
1
2
3
4
2
1
2
13
1

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Egyenlõ Bánásmód Hatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Állami szociális intézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

387,8
3 693,6
911,3
308,3
2 789,8
4,0
36,2
80,3
20,0
3,9
161,7
82,7
25,7
51,3
2,0
594,6
358,3
116,9
112,4
3,0
4,0
681,1
475,4
518,8
162,3
380,0
95,4
2 173,6
264,8
1 270,0
422,7
587,2
4,4
110,1
44,0
4 186,3
174,2
2 410,0
784,6
1 033,4
59,6
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3
4

Jogcímnév
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1
8

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név
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JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
1
2
14
1
1
2
3
2
1
16
3
1
3
2
1
1
1
2
3
7
2
1
1
5
8
1
1
2
3
5
13
1
5
14
1
5
17
1
1
2
3
5
2
3
18
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Országos Orvosszakértõi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Állami Foglalkoztatási Szolgálat mûködtetésének kiegészítése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Átmeneti támogatással megvalósuló programok
Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Esélyegyenlõség Mindenki Számára – EU év 2007
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
ESZA Kht. pályázatkezelõ szervezet támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Képzéssel támogatott közmunkaprogram
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Felnõttképzés normatív támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

66,1
6,8
1 277,7
915,5
1 296,7
410,4
426,1
60,0

396,0
396,0
1 041,7
1 041,7
237,5
54,6
17,3
165,6

16,4
247,5
263,9
71,0
71,0
3,2
1,9
25,1
111,8
150,0
150,0
1 343,5
1 343,5
1 600,0
114,0
36,5
59,5
2 770,0
1 500,0
120,0
100,0
100,0
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36
1
2
37
1
3
38
1
1
5
2
1
1
2
3
5
1
5
40
1
1
2
3
5
2
3
41
1
1
1
5
2
2
3
3
1
5
11
1
3
2
1
2
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
MÁK tranzakciós díj
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának támogatása
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ bértámogatás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ költségkompenzáció
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
A kábítószer-fogyasztás megelõzésésével kapcsolatos feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – Agora Irodahálózat mûködtetése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér
Könyv folyamat keretében
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Nemzetközi szervezetek tagdíjai és rendezvényein való részvétel
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

102,9
1 714,6

Támogatás

102,9
1 714,6
50,0

50,0
4 000,0
4 000,0
26 758,7
20,0
6,4
57,3
26 675,0
2 500,0
2 500,0
1 125,0
12,0
4,0
60,8
978,2
70,0

380,0
380,0
50,0
50,0
10,0
10,0
5,0
5,0
109,1
7,4
2,4
99,3
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3
1
1
2
3
5
4
4
1
1
2
3
5
42
1

44
1
1
1
2
3
5
2
1
1
2
3
5
3
1
1
3
5
45
1
3
5
46
1
1
5
3
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Szociális szolgáltatások
Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hitelhátralékok konszolidációs programja
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyes pénzbeli támogatások
Otthonteremtési támogatás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Gyermektartásdíjak megelõlegezése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

472,0
6,9
3,1
40,1
421,9
295,0
2,8
1,4
0,3
290,5
146,0
190,0
1,5
0,5
2,4
331,6
600,0
0,8
0,3
4,2
594,7
145,0
14,3
4,5
26,1
100,1
595,0
1,0
0,7
593,3
670,0
0,5
669,5
1 745,0
1 745,0
1 272,6
1 272,6
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5
1
3
5
6
1
3
5
7
1
5
47
1

2
3
48
1
1
5
2
1
1
2
3
5
3
1
5
50
1
1
2
3
5
51
2
1
2
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Szociális célú humánszolgáltatások
Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Szociális szolgáltatások kiegészítõ támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hajléktalan ellátás fejlesztése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Társadalmi kohéziót erõsítõ tárcaközi integrációs programok
A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlõtlenségek csökkentését elõsegítõ programok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 797,5
2,0
2 795,5
1 815,0
25,0
1 790,0
261,0
261,0
300,0
38,0
13,0
2,3
120,7
126,0
33 109,0
33 109,0
1 644,0
16,4
5,3
11,5
1 610,8
2 958,0
2 958,0
566,8
4,3
1,3
8,5
552,7
50,0
2,5
0,6
46,9
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3
1
1
2
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1
1
2
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1

9
1
1
2
3
5
52
1
1
1
2
3
5
2
1
1
2
3
5
53
1
1

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Országos Fogyatékosügyi Program támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs programja
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok
Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzeti Civil Alapprogram
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése
Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

45,0
3,1
1,4
35,5
5,0
800,0
5,9
1,9
20,0
772,2
400,0
18,9
6,1
5,0
370,0
150,0
15,0
8,0
48,6
78,4
178,0
15,0
5,3
57,0
100,7
6 887,8
200,0
70,0
54,0
6 563,8
677,7
26,1
13,2
158,2
480,2
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3
1
1
2
3
5
2
3
54
1
1
5
2
1
5
7
3
5
55
1
1
5
2
1
5
2
3
3
1
5
4
1
5
2
3
5
1
3
5
15
1
5
7
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Alapítványok támogatása
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Társadalmi szervezetek támogatása
Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Szövetségének támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Célelõirányzatok
Roma Oktatási Alap
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

150,0
0,9
0,3
25,0
115,0
8,8
390,0
390,0
250,0
250,0
3 600,0
2,5
3 597,5
88,0
88,0
177,0
172,0
5,0
160,0
160,0
207,0
197,0
10,0
61,0
0,5
60,5
21,0
21,0

67,5
67,5
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1
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2
3
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1
1
2
3
1
5
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1
3
5
2
3
92
1
5
17
1
1
1
1
5
2
1
5
3
1
5
2
1
1
5
3
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Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Nemzetközi kapcsolatokból eredõ kötelezettségek
EU tagságból és nemzetközi együttmûködésekbõl eredõ kötelezettségek teljesítése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
NFT-s fejlesztések elõkészítése, projektek kidolgozása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzat
I. Nemzeti Fejlesztési Terv
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása SZMM intézkedés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Aktív munkaerõpiaci politikák támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerõpiacra történõ belépés segítésére SZMM intézkedés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
EQUAL Közösségi Kezdeményezés
EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
(OFA) támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

90,0
58,3
17,5
14,2
50,0
3,0
2,0
45,0
45,0
23,0
7,0
15,0
710,2
710,2
1 461,6
179,9
1 281,7
67,5
67,5
112 000,0
112 000,0

500,0
1 170,0
1 670,0
500,0
1 170,0
1 670,0
500,0
1 170,0
1 670,0
1 078,5
4 441,5
5 520,0
89,4
16,6
106,0
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8
21
2
1
2
3
4
5
6
8
9
13
14
3
1
2
3
4
5

Családi támogatások
Családi pótlék
Anyasági támogatás
Gyermekgondozási segély
Gyermekgondozási díj
Gyermeknevelési támogatás
Apákat megilletõ munkaidõ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások
Életkezdési támogatás
Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatások
Rokkantsági járadék
Megváltozott munkaképességûek járadéka
Egészségkárosodási járadék
Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése
Mezõgazdasági járadék
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
Házastársi pótlék
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély)
Távfûtési-díj támogatás
Különféle jogcímen adott térítések
Közgyógyellátás
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás
Terhességmegszakítás
Folyósított ellátások utáni térítés
Nyugdíjasok távfûtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulás

Támogatás

6 555,8
6 475,7
717,7
797,8
2 333,6
2 347,0
908,2
894,8
234,0
1 025,0
1 200,1
398,7
457,6
295 928,0

58 079,8

237 848,2

58 079,8

237 848,2

340 800,0
5 600,0
57 590,0
75 250,0
15 270,0
1 360,0
6 500,0
3 900,0

11 170,0
70 650,0
2 480,0
6 550,0
5 250,0
27 180,0
22 500,0
5 350,0
120,0
650,0
21 000,0
3 700,0
1 400,0
1 400,0
20,0
981 618,0
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1–17. cím összesen:
20

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés – EU forrásrész
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés – Hazai társfinanszírozás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program SZMM intézkedés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
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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 szakvéleményével.
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,
intézményi ellátása

pszichiátriai

és

FAJLAGOS ÖSSZEG:

800 000 forint/fő

szenvedélybetegek

bentlakásos

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 önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata veheti igénybe azok után a – gyámhatósági 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 alaphozzájárulás 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 önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e melléklet szerinti normatív hozzájárulásoknak 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 intézményben, 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) bekezdésének b) pontja alapján adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Szoctv. 38. §-ának (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási
támogatásban, és a Szoctv. 38. §-ának (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásban 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) bekezdésében meghatározott szakértői díj vehető igénybe. Közcélú munka keretében történő
foglalkoztatásra csak az esetben igényelhető ezen előirányzat terhére támogatás, ha az önkormányzat 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 szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi
helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság 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 rendszeres 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
RSZ

=
=

KC

=

7,22

=

47 297 =

a települési önkormányzatnak közcélú foglalkoztatásra járó támogatása,
a települési önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesültek
2006. március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga,
a települési önkormányzat által közcélú munkával foglalkoztatottak 2005. március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga,
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 létszámához viszonyított arányszáma,
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 tartalékot képez, amelyből a települési önkormányzatok közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást 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 visszaigénylések 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) bekezdésében 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, gyermekvédelmi 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) bekezdés 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
az 1.1.1. pont szerinti három közszolgáltatási feladat tekintetében,

körre

teljesítik

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, mozgókönyvtári 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.
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2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása
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 családsegítés 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 jelzőrendszeres 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

46

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

FAJLAGOS ÖSSZEG:

1. szám

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 megfelelő 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 időskorúak, 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 támogatása
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 megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, 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 alapszolgáltatási feladatok esetében legalább 3000 fő. Amennyiben ez azért nem
teljesíthető, mert a többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok 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 ellátások, 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 kapcsolódó 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 alapszolgáltatási 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 – gondoskodik, 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 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.
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 alapulvételével, a nyilvántartásban részt vevők száma osztva 365-tel. Amennyiben egy jelzőkészülék 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, elszámolásnál 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 kapcsolódó működési engedéllyel,
– a Gyvt. 96–97. §-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.
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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 önkormányzata 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 közigazgatási 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 gyermekjóléti 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 átmeneti gondozása alapellátási feladatra támogatás nem igényelhető.
3.9. A 2.3. és 2.5. pont szerinti feladatoknál 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.
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 feltételeket teljesítő szolgáltató legkésőbb 2007. január 31-én rendelkezik 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 szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, 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 ellátásához 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 Kiegészítő 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 jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes, és a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie kell.
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A Kormány
289/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
(1) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
(a továbbiakban: ONYF) központi hivatal.
(2) Az ONYF-et a nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(3) Az ONYF önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
Az ONYF költségvetését a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében kell meghatározni.
(4) Az ONYF-et a fõigazgató vezeti. A fõigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel,
az egyéb munkáltatói jogköröket a miniszter gyakorolja.
(5) A fõigazgató-helyetteseket a fõigazgató javaslatára
a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói
jogköröket a fõigazgató gyakorolja. Az ONYF más alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört a fõigazgató gyakorolja.
(6) Az ONYF a hatáskörébe tartozó feladatokat az
ország egész területére kiterjedõ illetékességgel látja el.
(7) Az ONYF székhelye Budapest.

2. §
(1) Az ONYF igazgatási szervei a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban együtt: nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervek). A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek az ONYF
közvetlen irányítása alatt állnak, nyugdíj-megállapítási, illetve -folyósítási feladat- és hatáskörrel rendelkeznek.
(2) A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságokat,
azok székhelyét és illetékességi területét e rendelet melléklete
határozza meg. A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a hatáskörébe utalt nemzetközi
ügyekben az ország egész területére kiterjedõ illetékességgel
jár el.
(3) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság székhelye Budapest.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a hatáskörébe tartozó fel-
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adatokat az ország egész területére kiterjedõ illetékességgel látja el.
(4) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ
költségvetési szervek.
(5) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet igazgató
vezeti.
(6) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazgatóját és
annak helyettesét a fõigazgató nevezi ki és menti fel,
továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogköröket.
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv más alkalmazottai
felett a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.
(7) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv mûködésének
rendjét a fõigazgató által jóváhagyott szervezeti és mûködési
szabályzat határozza meg, a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv alapító okiratát a fõigazgató adja ki.

3. §
(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs szervként
a Kormány az ONYF-et jelöli ki.
(2) Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként a Kormány
az ONYF nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveit jelöli ki.

4. §
(1) A nyugdíjbiztosítás központi igazgatását az ONYF
végzi. Az ONYF a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek
irányításával összefüggõ feladatai körében
a) irányítja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási,
valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását,
b) gondoskodik az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok begyûjtésérõl, feldolgozásáról,
azok kezelésérõl, a beérkezett adatok ellenõrzésérõl,
c) biztosítja a nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások fedezetének elszámolásával, továbbá az
ellátások megállapításával, folyósításával kapcsolatos
mûködési költségek megtérítésével összefüggõ feladatok
ellátását,
d) megállapítja a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek
mûködési költségvetésének részletes elõirányzatait,
e) meghatározza a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek
feladatellátása során követendõ belsõ eljárási, ügyviteli
rendet,
f) nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatósági eljárásában felügyeleti szervként jár el.
(2) Az ONYF az (1) bekezdésben meghatározott feladatain
túl
a) irá nyít ja, mû köd te ti és fo lya ma to san fej lesz ti a
nyugdíjbiztosítás felügyeleti, költségvetési, szakmai és
belsõ ellenõrzési, valamint központi nyilvántartási rendszerét,
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b) a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok megalkotásának kezdeményezésére javaslatot tesz a miniszternek,
véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok
tervezeteit,
c) közremûködik a nyugellátásokkal, valamint a nyugdíjbiztosítást érintõ járulékfizetéssel kapcsolatos jogszabályok
elõkészítésében,
d) irányítja, mûködteti és fejleszti a feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a
statisztikai adatok gyûjtésérõl, valamint azok jogszabályban
meghatározottak szerinti közzétételérõl,
e) szakmai szempontból segíti és ellenõrzi a külön jogszabály alapján a nyugdíjbiztosítás szervezetén kívüli, ellátást megállapító és folyósító tevékenységet, ideértve a
fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíj-megállapítási
tevékenységét is,
f) részt vesz a nyugdíjbiztosítást érintõ folyamatok
elemzésében és értékelésében, valamint – a Kormány, illetve a miniszter által meghatározott keretek között, illetõleg
módon – a rövid, közép- és hosszú távú nyugdíjstratégiai
és fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
g) közremûködik a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos
nemzetközi szerzõdések elõkészítésében és végrehajtásában,
kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselõvel, illetve
szervekkel, végzi az uniós tagságból adódó koordinációs
feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok,
illetõleg a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában,
h) gondoskodik a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos központi és helyi tájékoztatásról, és az igényérvényesítést
segítõ szolgáltatások fejlesztésérõl,
i) szerkeszti és megjelenteti a Nyugdíjbiztosítási Közlönyt.

5. §
(1) Vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szervként
a Kormány a Magyar Államvasutak Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság Nyugdíj Igazgatóságát, illetve a GyõrSopron-Ebenfurti Vasút Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot (a továbbiakban együtt: vasutas nyugdíj-megállapító és nyugdíjfolyósító szervek) jelöli ki. A vasutas
nyugdíj-megállapító és -folyósító szervre – ha jogszabály
másként nem rendelkezik – a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szervek
a hatáskörükbe tartozó feladatokat az ország egész területére
kiterjedõ illetékességgel látják el.
(3) A vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szerveknek az ellátások megállapításával és folyósításával
kapcsolatos hatósági eljárásában felügyeleti szervként az
ONYF jár el, és az ONYF látja el a vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szervek szakmai felügyeletét.

1. szám
6. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg megszûnnek az ONYF megyei (fõvárosi) nyugdíjbiztosítási
igazgatóságai. A megyei (fõvárosi) nyugdíjbiztosítási igazgatóság számára jogszabályban megállapított hatásköröket
a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság gyakorolja.
A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok az illetékességi területükön korábban mûködõ megyei (fõvárosi)
nyugdíjbiztosítási igazgatóságok általános jogutódai.
(3) A Nyugdíjbiztosítási Alap vagyonának értékesítését, valamint az értékesítésig történõ vagyonkezelést – a
mûködést közvetlenül szolgáló vagyonelemek és az 1998.
december 31-ig járuléktartozás fejében átadott, valamint
követelés fejében felajánlott vagyon kivételével – a megkötött megállapodás alapján díjazás ellenében kizárólag az
Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Részvénytársaság
végezheti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok
székhelye és illetékességi területe
1. A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság székhelye Budapest, illetékességi területe:
a) Budapest,
b) Pest megye.
2. Az Észak-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság székhelye Salgótarján, illetékességi területe:
a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
b) Heves megye,
c) Nógrád megye.
3. Az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság székhelye Debrecen, illetékességi területe:
a) Hajdú-Bihar megye,
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye,
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
4. A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
székhelye Szeged, illetékességi területe:
a) Bács-Kiskun megye,
b) Békés megye,
c) Csongrád megye.
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5. A Nyugat-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság székhelye Zalaegerszeg, illetékességi területe:
a) Gyõr-Moson-Sopron megye,
b) Vas megye,
c) Zala megye.
6. A Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság székhelye Tatabánya, illetékességi területe:
a) Fejér megye,
b) Komárom-Esztergom megye,
c) Veszprém megye.
7. A Dél-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság székhelye Szekszárd, illetékességi területe:
a) Baranya megye,
b) Somogy megye,
c) Tolna megye.

A Kormány
291/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva az állami foglalkoztatási szerv tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 47. §-ában,
a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram pénzeszközeinek kezeléséért felelõs szerv kijelölése tekintetében a Gyermekés Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló
1995. évi LXIV. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
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Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányítása
2. §
(1) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat – a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
2. §-a (1) bekezdése szerinti – irányítását a szociális és
munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.
(2) A regionális munkaügyi központoknak a foglalkozási rehabilitációval, a munkaerõ-piaci programokkal,
valamint a munkaerõpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos
feladatai tekintetében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal fõigazgatója gyakorolja a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-a (3)bekezdésében meghatározott hatásköröket.
(3) A miniszter
a) kezdeményezi a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerõ-piaci programok kidolgozását és – a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (a továbbiakban: MAT)
jogkörére is figyelemmel – dönt a központi programok indításáról, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
b) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal feladataival
összefüggésben követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyûjtések adattartalma, valamint az
információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,
c) irányítja a Munkaerõpiaci Alap (a továbbiakban:
MpA) felhasználásával kapcsolatos tervezési, beszámolási
és számviteli feladatok végrehajtását,
d) figyelemmel kíséri az MpA foglalkoztatási alaprésze, valamint rehabilitációs alaprésze decentralizált
keretének a regionális munkaügyi központok által történõ
felhasználását, valamint a kormányzati foglalkoztatáspolitika
érvényesítését.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
3. §

1. §
(1) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt, valamint a regionális
munkaügyi központokat (a továbbiakban: Állami Foglalkoztatási Szolgálat) jelöli ki.
(2) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az
állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben, elsõ fokon a regionális munkaügyi központok járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet
más szervet nem jelölt ki, a regionális munkaügyi központot
jelöli ki.

(1) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi, külön jogszabályban meghatározott
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, ifjúsági valamint rehabilitációs, a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásával kapcsolatos, továbbá a társadalmi
párbeszéd mûködtetésével összefüggõ feladatokat ellátó
központi hivatal, jogi személy, önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv (székhelye: Budapest).
(2) A Hivatal élén a fõigazgató áll, aki felett a munkáltatói
jogokat a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja.
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4. §

(1) A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében
a) megállapítja a munkaügyi központok kötelezõ belsõ
szabályzatainak elveit és fõbb tartalmi követelményeit,
b) meghatározza a munkaügyi központok szolgáltató
tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket,
c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató
tevékenység ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket, a programrendszereket fejleszti, teszteli,
telepíti, módosítja, továbbá kiadja a programkezeléssel
kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,
d) fejleszti a munkaerõ-piaci szolgáltatásokat,
e) meghatározza a munkaügyi központok hatósági és
szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyûjtési rendszert,
továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez
kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai
összesítéseket, nyilvántartásokat készít,
f) javaslatot tesz a Hivatal és a munkaügyi központok
informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére, valamint az MpA-ban rendelkezésre álló központosított keret felhasználására,
g) gondoskodik az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
munkatársainak szakmai képzésérõl,
h) ellátja a regionális munkaügyi központok hatósági
ellenõrzési feladatainak szakmai koordinálását,
i) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében
1. ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjérõl szóló nemzetközi szerzõdések
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;
2. vezeti a jogszabályok által meghatározott nyilvántartásokat;
3. eljár a külön jogszabályban meghatározott rehabilitációs akkreditációs ügyekben;
4. elbírálja a munkaügyi központok központi szervezete által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket,
j) adatokat gyûjt és elemez a munkabérek és keresetek
alakulására vonatkozóan,
k) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében
1. koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi
tevékenységét;
2. elõsegíti az ILO tagságból adódó feladatok végrehajtását;
3. koordinálja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
– a személyek szabad áramlásához kapcsolódó –
feladatainak végrehajtását;
4. ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)
magyarországi rendszere mûködtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES szerveivel;
5. az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt
és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az
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EURES rendszer, illetõleg a külföldön igényelhetõ
és a külföldiek által a Magyar Köztársaság területén
igénybe vehetõ munkanélküli ellátások egyes
kérdéseirõl;
6. az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT
államok) foglalkoztatási szolgálataihoz továbbítja,
illetõleg onnan fogadja a munkanélküli ellátásokra
jogosító idõszakokról szóló igazolásokat;
l) vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és
az azzal összefüggõ jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait, javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,
m) közremûködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos
és az azzal összefüggõ jogi szabályozás elõkészítésében,
javaslatot tesz munkaügyi kutatásokra,
n) ellát egyes munkaerõ-piaci programokkal kapcsolatos
feladatokat, amelyek keretében
1. központi munkaerõ-piaci programot dolgoz ki,
javaslatot tesz munkaerõ-piaci programok indítására;
2. a minisztérium által megadott szempontok alapján
irányítja, koordinálja a központi munkaerõ-piaci
programok végrehajtását, továbbá lebonyolítja a
MAT által jóváhagyott munkaerõ-piaci programokat;
3. a munkaügyi tanács állásfoglalása elõtt véleményezi a regionális munkaügyi központ által indítandó programok tervezetét;
o) ellátja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdés
X. mellékletének 7. és 11. cikkében meghatározott védintézkedés (a továbbiakban: védintézkedés) kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyûjtéssel
és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,
p) ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati
feladatokat.
(2) A Hivatal ellátja a szociális partnerek munkaügyi
érdekegyeztetésben való részvételéhez szükséges felkészülése támogatásával kapcsolatos feladatokat.
(3) A Hivatal a regionális képzõ központokkal kapcsolatban
a) meghatározza a munkaügyi központok és a képzõ
köz pon tok együtt mû kö dé sé nek és az ál ta luk a kü lön
jogszabály szerint kötött együttmûködési megállapodás
elveit,
b) meghatározza a képzõ központok által végzett adatgyûjtési és adatszolgáltatási rendszert, hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat,
elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat
készít,
c) javaslatot tesz a képzõ központok informatikai rendszerének és ingatlan állományának fejlesztésére, valamint
a mûködési tartalék felhasználására,
d) véleményezi a képzõ központok éves képzési tervét,
a minisztériumi jóváhagyást követõen ellenõrzi annak
végrehajtását.
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(4) A Hivatal az Állami Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttmûködik
a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett
társhatóságokkal,
b) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti
szerveivel,
c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a
feladatkörét érintõ nemzetközi szervezetekkel, valamint
d) egyéb szervezetekkel.

5. §
(1) A Hivatal szociális, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi feladatkörében ellátja:
a) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel,
b) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel, valamint
c) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek
nyilvántartásával
összefüggõ, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.
(2) A Hivatal ellátja a rehabilitációval, továbbá a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásával
kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.
(3) A Hivatal szervezetén belül részjogkörû költségvetési
szervként Mobilitas Országos Ifjúsági Szolgálat mûködik,
amely ellátja
a) a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram titkársági feladatait,
b) a YOUTH program mûködtetésével kapcsolatos
nemzeti feladatokat,
c) a regionális ifjúsági irodák mûködtetését, valamint
d) ifjúsági információs és képzési feladatokat lát el.

Regionális munkaügyi központ
6. §
(1) A regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) jogi személy, önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv.
(2) A munkaügyi központ
a) központi szervezetbõl, valamint
b) regionális kirendeltségekbõl
áll.
(3) A munkaügyi központ élén fõigazgató áll, aki felett
a munkáltatói jogokat a szociális és munkaügyi miniszter
gyakorolja.

7. §
(1) A munkaügyi központ központi szervezete
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a) irányítja és ellenõrzi a munkaügyi központ regionális
kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében
1. a miniszter, a Hivatal és a munkaügyi tanácsok
ajánlásainak megfelelõen módszertani útmutatók,
szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és
szolgáltató tevékenységet;
2. közremûködik a munkatársak szakmai képzésében;
3. biztosítja a regionális kirendeltségek szakmai tevékenységének ellátásához szükséges feltételeket;
b) a megváltozott munkaképességû álláskeresõk foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos feladatai körében
1. biztosítja a foglalkozási rehabilitációhoz szükséges,
valamint a hátrányos helyzetû álláskeresõk foglalkoztathatóságát elõsegítõ szolgáltatásokat;
2. együttmûködik a munkaképesség, illetve a munkaalkalmasság értékelésében részt vevõ, illetve a
megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatása elõsegítésében közremûködõ szervekkel;
3. dönt az MpA rehabilitációs alaprésze decentralizált
keretének felhasználásáról, segíti a keret tervezését
és a felhasználás ellenõrzését;
c) ellátja a Munkaerõpiaci Alap pénzeszközeinek a régióban történõ mûködtetésével kapcsolatos régió szintû
feladatokat,
d) dönt a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének a régióban felhasználható decentralizált kerete
felhasználásról,
e) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi
pénzügyi keretébõl finanszírozott munkahelyteremtés támogatásával kapcsolatos feladatokat,
f) mûködteti az álláskeresõk támogatási rendszerét,
valamint a vállalkozói járadékot, és gondoskodik a támogatási
és szolgáltatási rendszer mûködtetésérõl,
g) a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdekében
együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az
országos és helyi kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá
más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében
1. irányítja és koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvénybõl adódó feladatainak végrehajtását;
2. adatszolgáltatási feladatokat teljesít a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási
igazgatási szerv és az állami adóhatóság területi
szervei és más szervezetek felé;
h) ellátja a munkaügyi tanács titkársági feladatait,
i) illetékességi területén ellátja a védintézkedés kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyûjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,
j) elkészíti a munkaügyi központ belsõ szabályzatait,
k) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, valamint
l) ellátja a felnõttképzési intézmények ellenõrzésével
kapcsolatos feladatokat.
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(2) A munkaügyi központ központi szervezete át nem
ruházható hatáskörben, a munkaügyi központnak a külön
jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsõ
fokú hatósági jogkört gyakorol
a) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,
b) a rendbírsággal,
c) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba
vétellel, továbbá
d) a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások közül
1. a munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával;
2. a munkaerõ-piaci program kidolgozásának, megvalósításának támogatásával;
3. a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatását elõsegítõ beruházáshoz, felújításhoz
nyújtott támogatással, valamint
a) a bérgarancia ési támogatással, valamint
b) a felnõttképzintézmények nyilvántartásba vételével
kapcsolatos ügyekben.

8. §
(1) A regionális kirendeltség
a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi
területén ellátja az álláskeresõk nyilvántartásba vételével
kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, a vállalkozói járadék megállapításával, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos,
továbbá azokkal a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokkal
kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a
munkaügyi központ központi szervezetének hatáskörébe,
b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök
visszakövetelésével kapcsolat feladatokat,
c) ellátja az alkalmi munkavállalói könyv kiállításával,
az azzal kapcsolatos igazolások kiadásával összefüggõ feladatokat,
d) szolgáltatásokat szervez és bonyolít, mûködteti a
szolgáltatások kiépített intézményrendszerét,
e) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó
bejelentéseket,
f) munkaközvetítést végez,
g) fogadja a munkaerõigényekre vonatkozó bejelentéseket,
h) információt nyújt, tanácsadást végez,
i) a regionális kirendeltség által ellátott feladatokkal
kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,
j) közremûködik a csoportos létszámleépítések hátrányos
következményeinek enyhítésében,
k) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES)
kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

1. szám

l) rehabilitációs munkacsoportot mûködtet, részt vesz a
megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, szociális
rászorultság külön jogszabályban meghatározott szakértõi
bizottságában,
m) munkaerõ-piaci programokat kezdeményez, szervezi
azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-elõkészítéssel kapcsolatos
feladatokat,
n) kapcsolatot tart a megye, a kistérség gazdasági életében részt vevõ munkaadókkal, a megye, a kistérség helyi
önkormányzataival, a megyében, a kistérségben mûködõ
más szervezetekkel, közremûködik a gazdasági szerkezet
átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, valamint
o) közremûködik a megváltozott munkaképességû személyek részére foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások
nyújtásában.

9. §
A regionális kirendeltség által hozott határozat elleni
fellebbezést – kivéve, ha kormányrendelet eltérõen rendelkezik – a munkaügyi központ bírálja el.

10. §
A regionális kirendeltség élén az igazgató áll.

11. §
A regionális munkaügyi központokat, a regionális
kirendeltségeket és székhelyüket a rendelet melléklete tartalmazza.

12. §
(1) A Kormány kijelöli az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: ESZA Kht.), hogy
a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram pénzeszközeinek kezeléséért felelõs szerv feladatait lássa el.
(2) Az ESZA Kht. látja el az államháztartás mûködési
rendjére vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelõen a Szociális és Munkaügyi Minisztérium – szociális és
munkaügyi miniszter által meghatározott – fejezeti kezelésû
elõirányzatainak irányítását és kezelését.
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13. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejûleg a pályakezdõ munkanélküliek elhelyezkedésének elõsegítésérõl 68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet,
továbbá a munkába járással összefüggõ terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet
4–5. §-a, továbbá az 5/A. § (1) bekezdésében a „az 5. § szerint nyújtott” szövegrész, 6. §-ának (2) bekezdésében a
„és a 4.” szövegrész, 6. §-ának (4) bekezdése hatályát
veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló
211/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez
(a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal)”
szövegrész, 10. §-ának (3) bekezdésében, 12. §-a (1) bekezdésének felvezetõ mondatában, 12. §-ának (3) bekezdésében és 16. §-ának (7) bekezdésében „az Intézet” szövegrész helyébe „a Hivatal” szövegrész, 12. §-ának (4) bekezdésében és 14. §-ának (1) bekezdésében „Az Intézet”
szövegrész helyébe „A Hivatal” szövegrész, 12. §-ának
(2) bekezdésében „az Intézetnek” szövegrész helyébe „a
Hivatalnak” szövegrész, 13. §-ának (1) bekezdésében „az
Intézethez” szövegrész helyébe „a Hivatalhoz” szövegrész,
13. §-ának (3) bekezdésében „az Intézetnél” szövegrész
helyébe „a Hivatalnál” szövegrész lép.
(3) A regionális munkaügyi központ az illetékességi
területén lévõ megyékben e rendelet hatálybalépését megelõzõen mûködött megyei (fõvárosi) munkaügyi központok általános és egyetemes jogutóda. A regionális munkaügyi központot, mint költségvetési szervet annak a megyei
(fõvárosi) munkaügyi központnak, mint költségvetési
szervnek a bázisán kell létrehozni, amelynek székhelyével
a regionális munkaügyi központ székhelye megegyezik.
A fõvárosra és Pest megyére kiterjedõ illetékességgel rendelkezõ regionális munkaügyi központot, mint költségvetési
szervet a Fõvárosi Munkaügyi Központ, mint költségvetési
szerv bázisán kell létrehozni.
(4) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a Foglalkoztatási Hivatal általános és egyetemes jogutóda. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt, mint költségvetési szervet
a Foglalkoztatási Hivatal bázisán kell létrehozni.
(5) E rendelet hatálybalépésének idõpontjában folyamatban lévõ közigazgatási ügyek közül a rendelet hatálybalépését követõen az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe
a közigazgatási ügy ellátása e rendelet szerint kerül.
(6) E rendelet hatálybalépésének idõpontjában folyamatban lévõ másodfokú eljárásokban a rendelet hatálybalépését követõen az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe az
eljárás tárgyát képezõ közigazgatási ügyben e rendelet
szerint a fellebbezés elbírálása tartozik.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
a 291/2006. (XII. 23.) Korm rendelethez
A regionális munkaügyi központok
és regionális kirendeltségeik
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Budapest
1. számú Regionális Kirendeltség
Budapest
2. számú Regionális Kirendeltség
Budapest
3. számú Regionális Kirendeltség
Budapest.
4. számú Regionális Kirendeltség
Nagykáta
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Békéscsaba
Békéscsabai Regionális Kirendeltség
Békéscsaba
Kecskeméti Regionális Kirendeltség
Kecskemét
Szegedi Regionális Kirendeltség
Szeged
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Nyíregyháza
Debreceni Regionális Kirendeltség
Debrecen
Szolnoki Regionális Kirendeltség
Szolnok
Nyíregyházi Regionális Kirendeltség
Nyíregyháza
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Miskolc
Miskolci Regionális Kirendeltség
Miskolc
Egri Regionális Kirendeltség
Eger
Salgótarjáni Regionális Kirendeltség
Salgótarján
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Pécs
Pécsi Regionális Kirendeltség
Pécs
Kaposvári Regionális Kirendeltség
Kaposvár
Szekszárdi Regionális Kirendeltség
Szekszárd
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Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Székesfehérvár
Székesfehérvári Regionális Kirendeltség
Székesfehérvár
Tatabányai Regionális Kirendeltség
Tatabánya
Veszprémi Regionális Kirendeltség
Veszprém
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Szombathely
Szombathelyi Regionális Kirendeltség
Szombathely
Gyõri Regionális Kirendeltség
Gyõr
Nagykanizsai Regionális Kirendeltség
Nagykanizsa
Zalaegerszegi Regionális Kirendeltség
Zalaegerszeg

A Kormány
321/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes
szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény 15. §-ának (3) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének m)–n) pontjában, a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában és a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. §-ának a) pontjában
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet alkotja:
A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló
160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása
1. §
(1) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi
L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm.

1. szám

rendelet (a továbbiakban: NCAr.) 6. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályázati felhívást az Alapprogramhoz benyújtott pályázati dokumentáció, illetve az egységes támogatási elvek alapján benyújtott támogatási kérelem (a továbbiakban együtt: támogatás iránti kérelem) benyújtásának a
határideje elõtt legalább 30 nappal közzé kell tenni a Tv.
9. §-ának (3) bekezdésében meghatározott módon.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a) a pályázatot kiíró kollégium megnevezését;
b) a támogatás célját;
c) a támogatás iránti kérelem benyújtásának határidejét;
d) a részletes pályázati kiírás hozzáféréséhez szükséges
információkat.”
(2) Az NCAr. 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul:
„(3) A részletes pályázati kiírásnak, illetve az egységes
támogatási elvek alapján igényelhetõ támogatásokról
szóló tájékoztatónak tartalmaznia kell:
a) a támogatás célját;
b) az odaítélhetõ támogatás összegét és a rendelkezésre
álló keretösszeget;
c) a támogatás feltételeit;
d) a támogatás iránti kérelem benyújtásának határidejét,
helyét és módját;
e) a támogatás iránti kérelem azon tartalmi elemeit,
amelyek hiánypótlás keretében nem pótolhatók;
f) a támogatás iránti kérelem elbírálásának rendjét, szempontjait, határidejét és az eredmény közlésének módját;
g) a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének
alapvetõ szabályait.”

2. §
Az NCAr. 7. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az Alapprogramhoz benyújtott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a támogatást igénylõ szervezet nevét, székhelyét,
adószámát, bírósági nyilvántartási számát, bírósági nyilvántartásba vételének idõpontját;
b) az igényelt támogatás célját, a támogatás felhasználásának tervezett módját és az igényelt támogatási összeget;
c) a támogatás felhasználására vonatkozó bevételi és
költségkalkulációt, megjelölve a támogatási cél megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét;
d) a támogatási cél megvalósításának kezdõ és befejezõ
idõpontját;
e) a támogatást igénylõ szervezet képviselõje által tett
nyilatkozatot, hogy a szervezettel szemben a Tv. 3. §-ának
(3) és (4) bekezdésében, valamint az e rendelet 8. §-ának
(3) bekezdésében meghatározott, az Alapprogram támogatásának igénybevételét kizáró okok nem állnak fenn;
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f) a támogatást igénylõ szervezet képviselõjének arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy a támogatás iránti kérelemben
foglalt adatok megfelelnek a valóságnak;
g) a támogatást igénylõ szervezet képviselõjének a hozzájárulását a támogatás iránti kérelemben foglalt adatok
kezeléséhez és az Alapprogram internetes honlapján történõ
közzétételéhez;
h) a Kollégiumok által a pályázati kiírásban, illetve az
egységes támogatási elvek alapján igényelhetõ támogatásokról szóló tájékoztatóban elõírt egyéb adatokat és információkat;
i) jogszabályban elõírt egyéb igazolásokat és nyilatkozatokat.
(2) A civil szervezet az Alapprogram kezelõ szerve részére legkésõbb az elsõ támogatás iránti kérelem benyújtásáig megküldi a civil szervezet létesítõ okiratának a szervezet képviselõje által hitelesített másolatát. Ha ezt követõen a létesítõ okirat adataiban változás történik, a megváltozott adattartalmú alapító okiratot legkésõbb a változást
követõen elõször benyújtott támogatás iránti kérelem során
be kell nyújtani az Alapprogram kezelõ szerve részére.
(3) A civil szervezet minden naptári évben legkésõbb az
Alapprogramhoz elsõként benyújtott támogatás iránti kérelem benyújtásáig megküldi az Alapprogram kezelõ szerve
részére
a) a Tv. 1. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti
mûködési támogatás iránti kérelem esetén a számviteli
jogszabályok szerinti, elõzõ évrõl szóló számviteli beszámolónak a szervezet képviselõje által hitelesített egyszerû
másolatát;
b) a Tv. 1. §-a (2) bekezdésének b)–i) és k) pontja szerinti
támogatás iránti kérelem esetén
ba) ha a szervezetet a támogatás igénylésének évét
megelõzõen vették közhasznúsági nyilvántartásba, az elõzõ
évrõl szóló közhasznúsági jelentésnek a szervezet képviselõje által hitelesített egyszerû másolatát;
bb) ha a szervezetet a támogatás igénylésének évében
vették közhasznúsági nyilvántartásba, a számviteli jogszabályok szerinti, elõzõ évrõl szóló számviteli beszámolónak
a szervezet képviselõje által hitelesített egyszerû másolatát.
(4) Az egyazon pályázati kiíráshoz, illetve egységes támogatási elvek alapján igényelhetõ támogatásokról szóló
tájékoztatóhoz tartozó támogatás iránti kérelmeket – a
Kollégium döntése szerint –
a) vagy papír alapon,
b) vagy az Alapprogram kezelõ szerve által mûködtetett
internetes pályázatkezelõ rendszeren keresztül
kell benyújtani.”

3. §
(1) Az NCAr. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(1) Hibás vagy hiányos támogatás iránti kérelem esetén az Alapprogram kezelõ szerve – amennyiben a 6. §
(3) bekezdésének e) pontja alapján a hiányosság pótolható
– a kérelem beérkezését követõ 10 munkanapon belül a támogatást igénylõ szervezetet hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra csak egy alkalommal, a felhívás kézhezvételétõl
számított 10 munkanapon belül, de legkésõbb a felhívás
megküldésétõl számított 15 munkanapon belül van lehetõség. Az internetes pályázatkezelõ rendszeren keresztül benyújtandó támogatás iránti kérelem esetén a hiánypótlási
felhívás kézhezvétele alatt a felhívást tartalmazó üzenet
megnyitását kell érteni. A támogatás iránti kérelem érvénytelen, ha
a) a 6. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a hiánypótlás
keretében a kérelem hiányossága nem pótolható, vagy
b) a támogatást igénylõ szervezet a hiánypótlási felhívásnak nem, vagy nem a felhívásban meghatározott módon
tesz eleget.”
(2) Az NCAr. 8. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Nem ítélhetõ meg támogatás annak a civil szervezetnek,
a) amely a civil jelöltállítási rendszerben, illetve az
Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében
megtévesztõ vagy valótlan adatot szolgáltatott;
b) amely az Alapprogram terhére megkötött támogatási
szerzõdésben foglalt feltételeket megszegte, különösen, ha
a támogatást a szerzõdésben megjelölt céltól eltérõen
használta fel, vagy szerzõdéses kötelezettségét határidõben
nem teljesítette, és emiatt a támogató a támogatási szerzõdéstõl elállt.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti kizárási ok a kollégium valótlan adatszolgáltatást megállapító határozata
keltétõl számított két évig, a (3) bekezdés b) pontja szerinti
kizárási ok a támogatónak a támogatási szerzõdéstõl történõ elállásról hozott döntése napjával kezdõdõen, a jogtalanul igénybevett támogatás és kamatai visszafizetésétõl
számított két évig áll fenn.”

4. §
(1) Az NCAr. 9. §-ának (2) bekez dé se a kö vet ke zõ
j)–l) ponttal egészül ki:
[A támogatási szerzõdésnek minden esetben tartalmaznia
kell]
„j) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nem
áll csõd- vagy felszámolási eljárás alatt, illetve az ügyészség
a bírósági nyilvántartásból való törlését nem kezdeményezte;
k) a támogatást igénylõ szervezet valamennyi pénzforgalmi számlaszámának a megnevezését, megjelölve azt a
pénzforgalmi számlaszámot, amelyre a támogatás átutalását
kéri;
l) jogszabályban elõírt egyéb igazolásokat és nyilatkozatokat.”
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(2) Az NCAr. 9. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ f)–g) ponttal egészül ki:
[A támogatási szerzõdéshez mellékletként csatolni kell]
„b) a megyei (fõvárosi) bíróság által a szervezet hatályos
adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat eredeti
példányát;”
„f) a támogatási cél megvalósításához szükséges és már
rendelkezésre álló szerzõdések, nyilatkozatok, valamint
jogerõs hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba
bejegyzõ jogerõs határozatok másolatát;
g) a civil szervezet képviselõje aláírási címpéldányának
eredeti példányát, vagy a banki aláírási kartonja másolatának
a számlavezetõ bank által hitelesített eredeti példányát.”
(3) Az NCAr. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a (4)–(7) bekezdés számozása (5)–(8) bekezdésre módosul:
„(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti kivonatot nem kell
mellékelni, ha azt 30 napon belül már mellékelték az Alapprogram kezelõ szerve által megkötött támogatási szerzõdéshez. A (3) bekezdés g) pontja szerinti aláírási címpéldányt, illetve banki aláírási kartont nem kell mellékelni, ha
az Alapprogram kezelõ szervéhez korábban benyújtott
aláírási címpéldány, illetve banki aláírási karton adattartalmában nem történt változás.”
5. §
Az NCAr. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § Az Alapprogram kezelõ szerve az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (a továbbiakban: az Alapprogram kezelõ
szerve).”
6. §
Az NCAr. 12. §-a (2) bekezdésének g) és j), valamint
l)–m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg
a bekezdés a következõ n)–o) ponttal egészül ki:
[Az Alapprogram kezelõ szervének feladata:]
„g) a támogatások felhasználása jogszerûségének és
szakszerûségének ellenõrzése;”
„j) a támogatást igénylõ szervezetek támogatás iránti
kérelmével kapcsolatos információk gyûjtése és információszolgáltatás;”
„l) az Alapprogram testületei (a Tanács és a Kollégiumok)
elõzetes személyi javaslatai alapján a testületek melletti
titkársági feladatok ellátása;
m) a Tanács és a Kollégiumok tevékenységével, mûködésével kapcsolatos szervezési, ügyviteli, adminisztrációs
és technikai feladatok ellátása;”
„n) közremûködés a bejelentkezésekkel kapcsolatos eljárásban [2. § (1) bekezdés];
o) az (1) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott egyéb feladatok ellátása.”
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7. §

Az NCAr. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A Tv. 2. §-a (3) bekezdésének alkalmazása során
a kincstár alatt a Magyar Államkincstárat kell érteni.”

A súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeirõl szóló
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
8. §
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) „Az Szt. 4. §-a (6) bekezdésének alkalmazása során
a szociális hatóság alatt a területileg illetékes szociális és
gyámhivatalt kell érteni.”

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális
foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
9. §
(1) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) „Az Szt. 99/B. §-a (2) bekezdésének, valamint
99/C. §-a (1)–(3) bekezdésének alkalmazása során a szociális
hatóság alatt a szociális és gyámhivatalt kell érteni.”
(2) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A szociális foglalkoztatási engedéllyel kapcsolatos
hatósági eljárásban elsõ fokon a szociális intézmény székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: szociális és gyámhivatal) 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 súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. ren-
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delet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fogyatékossági támogatás iránti igényt a 2. számú
melléklet szerinti „Igénybejelentés fogyatékossági támogatásra” címû nyomtatványon kell elõterjeszteni az igénylõ lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Magyar
Államkincstár területileg illetékes igazgatóságánál, a fõvárosban a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Regionális Igazgatóságánál (a továbbiakban együtt: Igazgatóság).”
(2) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
a következõ 19/B. §-sal egészül ki:
„19/B. § A Fot.
a) 23/B. §-ának (1) bekezdésben, 23/D. §-ának (3) bekezdésében, 23/E. §-ának (1) és (7) bekezdésében, 23/F. §-ának
(1) és (2) bekezdésében a kincstár alatt az Igazgatóságot;
b) 23/B. §-ának (2) bekezdésében a kincstár alatt a Magyar
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát;
c) 23/C. §-ának (1) és (2) bekezdésében és 23/D. §-ának
(2) bekezdésében az orvosszakértõi szerv alatt az Országos
Orvosszakértõi Intézet illetékes szakértõ bizottságát
kell érteni.”

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

11. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Cstr.) a következõ 4/B. §-sal
egészül ki:
„4/B. § A Cst.
a) 22. §-ában, 43. §-ának (5) bekezdésében és 45. §-ának
(1) bekezdésében a kincstár vezetõje alatt a Magyar Államkincstár elnökét;
b) 35. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjában, ca) pontjában és (2) bekezdésében a kincstár alatt az igénylõ lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Igazgatóságot
– a fõvárosban és Pest megyében a Budapesti és Pest Megyei
Regionális Igazgatóságot – és kirendeltségeit;
c) 35. §-a (1) bekezdésének cb) pontjában a kincstár
alatt a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Regionális Igazgatóságát;
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d) 43. §-ának (1) bekezdésében a kincstár alatt az igényelbíráló, illetõleg az egyéb szerv székhelye szerint illetékes
Igazgatóságot;
e) 43. §-ának (4) bekezdésében a kincstár alatt a határozatot hozó, illetõleg a fizetési meghagyást kibocsátó Igazgatóságot;
f) 48. §-ában az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért
felelõs szerv alatt az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat,
az egészségbiztosítási szerv alatt a területi egészségbiztosítási
pénztárat;
g) 49. §-ának (1)–(2) bekezdésében a kincstár alatt a
Magyar Államkincstárat
kell érteni.”

12. §
A Cstr. 13. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi rendelkezés jelölése (1) bekezdésre
változik:
„(2) Ha a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonya
az elsõ vizsgaidõszak utolsó napján megszûnik, de az új
képzési idõszakra hallgatói jogviszonyt létesít, akkor a tanulói jogviszony megszûnése és a hallgatói jogviszony keletkezése közötti idõre, legfeljebb azonban két hónap idõtartamra utólag a családi pótlék összegének számítása
szempontjából figyelembe kell venni.”

13. §
A Cstr. 22. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a gyermek közoktatási intézményben
tanul, akkor napközbeni ellátást biztosító intézményben
csak abban az esetben helyezhetõ el, ha a kötelezõ tanórai
foglalkozások idõtartama napi 5 óránál kevesebb. A napközbeni ellátást biztosító intézményben történõ elhelyezés
és a kötelezõ tanórai foglakozás idõtartama ebben az esetben
sem haladhatja meg együttesen a napi 5 órát.”

14. §
A Cstr. 26/A. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi rendelkezés jelölése (1) bekezdésre módosul:
„(2) A családtámogatási kifizetõhely határozata ellen
– a (3) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével – a területileg illetékes Igazgatósághoz lehet fellebbezni.
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(3) A Magyar Államkincstárhoz lehet fellebbezni
a) az Igazgatóság határozata;
b) a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Regionális Igazgatóságának a Cst. 2. §-ának c) pontjában
meghatározott személy által benyújtott igény elbírálása
során hozott határozata;
c) a fegyveres erõk, rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok által hozott határozat
ellen.”

15. §

(1) A Cstr. 27/H. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„27/H. § (1) A Cst. 35. §-ának (4) bekezdése szerinti különbözetet a Regionális Igazgatóság évente egyszer, a
tárgyévet követõ év március 31-éig állapítja meg és utalja ki.
(2) Amennyiben a különbözet összegének megállapításához a gyermekgondozási díj napi összegének vagy a jogosultság idõtartamának ismerete szükséges, annak megállapítása – a Regionális Igazgatóság megkeresésére – a területi egészségbiztosítási pénztár feladata.”
(2) A Cstr. 32. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki:
„(2) E rendelet 27/H. §-a a Tanácsnak a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló
1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.) 76. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

16. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az NCAr.
a) 9. §-a (3) bekezdésének c)–d) pontja,
b) 12. §-ának (7) bekezdése.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az NCAr.
a) 1. §-a (2) bekezdésében a „Kormány e feladattal
megbízott tagja” szövegrész helyébe a „társadalmi és civil
kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter”;
b) 9. §-a (2) bekezdésének g) pontjában a „Miniszterelnöki
Hivatal” szövegrész helyébe a „miniszter”;
c) 9. §-a (3) bekezdésének e) pontjában „a számlavezetõ
pénzintézete által is” szövegrész helyébe a „valamennyi
számlavezetõ pénzintézete által”;
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d) 12. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „pályázati
felhívások” szövegrész helyébe „pályázati kiírások”
szövegrész lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának
(5) bekezdésében a „megyei, fõvárosi” szövegrész helyébe
a „területileg illetékes” szövegrész lép.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a szociális
foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
2. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-ának (1), (2), (3) és
(5) bekezdésében, 5. §-ának (1) bekezdésében, 6. §-ának
(1), (2), (3), (4) és (6) bekezdésében, 7. §-ában, 14. §-ának
(3) bekezdésében, 16. §-ában, 16/A. §-ának (3) és (4) bekezdésében a „megyei szociális” szövegrész helyébe „szociális”
szövegrész lép.
(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Cstr.
1. számú mellékletének 2. számú, 3. számú és 4. számú
pótlapján
„Az igénylõ neve: .........................................................
”
TAJ-száma:
szövegrész helyébe
„Az igénylõ neve: ........................................................
TAJ-száma:
Adóazonosító jele:
szövegrész lép.
17. §
(1) Az NCAr. alkalmazása során a 2006. évi és azt megelõzõ központi költségvetési forrás terhére kiírt pályázat
tekintetében az Alapprogram kezelõ szerve a Magyar Államkincstár, amely az Alapprogrammal kapcsolatos feladatait
az NCAr. 2006. december 31-én hatályos rendelkezései
alapján látja el.
(2) A Cstr. 1. számú melléklete 2–4. számú pótlapjainak
– e rendelet 16. §-a (6) bekezdésében foglalt – módosítását
az e rendelet hatálybalépését követõen indult ügyekben
kell alkalmazni.
(3) E rendelet 15. §-ának (1) bekezdése a Tanácsnak a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.)
76. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
325/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
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 személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a
(1) bekezdésének e)–g) és n)–o) pontjában, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli 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 személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Szmr.) 1. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„e) fenntartó: az Szt. 4. § (1) bekezdésének m) pontjában
meghatározott személy vagy szervezet,”

2. §
Az Szmr. a következõ 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § (1) A Kormány szociális hatóságnak az Szt.
a) 90/A. §-ának alkalmazása során a helyi önkormányzat,
illetve a társulás székhelye szerint illetékes szociális és
gyámhivatalt (a továbbiakban: Hivatal),
b) 92/C. §-a (5) bekezdésének alkalmazása során az
intézmény székhelye, illetve telephelye szerint illetékes
Hivatalt
jelöli ki.
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(2) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl szóló 251/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet
mellékletében kijelölt települési, fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: városi jegyzõ) a feladat- és hatáskörét az ott meghatározott illetékességi területén,
a felsorolt településekre kiterjedõen is ellátja.
(3) A városi jegyzõ e rendelet szerinti hatósági eljárásában felettes szervként a Hivatal jár el, és a Hivatal látja el a
városi jegyzõ szakmai irányítását. A Hivatal felettes szerve
a szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter).”

3. §
(1) Az Szmr. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A Kormány mûködést engedélyezõ szervnek
a) szociális szolgáltató esetén a kérelemben megjelölt
elsõdleges ellátási terület szerint illetékes városi jegyzõt,
b) nappali ellátást nyújtó szociális intézmény esetén az
intézmény székhelye, illetõleg telephelye szerint illetékes
városi jegyzõt,
c) bentlakásos szociális intézmény esetén az intézmény
székhelye, illetõleg telephelye szerint illetékes Hivatalt
jelöli ki.”
(2) Az Szmr. 2. §-a (7) bekezdésének bevezetõ szövegrésze és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély
kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról az arról hozott
jogerõs határozat – a jogerõre emelkedés idõpontját igazoló záradékkal ellátott – másolatának vagy a fellebbezésre
való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozat
másolatának egyidejû megküldésével értesíti”
„c) a kincstár illetékes területi szervét (a továbbiakban:
Igazgatóság),”
(3) Az Szmr. 2. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély
kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról a 10. számú
melléklet szerinti nyilvántartási lapon adatot szolgáltat a
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnek.”

4. §
Az Szmr. 8. §-ának (1) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:
[A mûködést engedélyezõ szerv a szociális intézmény
mûködési engedélyét módosítja, ha]
„g) a 8/A. § (6) bekezdésének b) pontja szerinti idõtartam
megváltozik.”
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5. §

8. §

(1) Az Szmr. 8/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A mûködési engedéllyel rendelkezõ nappali melegedõ, éjjeli menedékhely és hajléktalan személyek átmeneti szállásának fenntartója idõszakos férõhelyek engedélyezését kérheti a november 1-je és április 30-a közötti
idõszakra (a továbbiakban: téli idõszak) vagy annak egy
részére. A fenntartó kérelmére az idõszakos férõhelyek
több év téli idõszakára vagy azok egy részére is engedélyezhetõk. Az idõszakos férõhelyek engedélyezése iránt benyújtott kérelmet a Hivatal egy szakaszban, tizenöt napon
belül bírálja el.”

Az Szmr. 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A vállalkozói engedély kiadásáról a vállalkozó
székhelye szerint illetékes városi jegyzõ dönt.”

(2) Az Szmr. 8/A. §-ának (4) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:
[Az idõszakos férõhelyek kialakítását a Hivatal akkor
engedélyezi, ha]
„e) az intézmény az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások
valamelyikére jogerõs mûködési engedéllyel, ideiglenes
mûködési engedéllyel rendelkezik.”

6. §
Az Szmr. 14. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Ha a Hivatal az idõszakos férõhelyek kialakítását
engedélyezte, az intézmény mûködését a 8/A. § (6) bekezdésének b) pontja szerinti idõszakban, az idõszakos férõhelyek több évre történõ engedélyezése esetén évente legalább egyszer ellenõrzi.”

7. §
(1) Az Szmr. 15. §-ának (7) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:
[A Hivatal (2) bekezdés d) pontja szerinti határozata
tartalmazza]
„e) az illetékes Igazgatóság felhívását a határozatban
foglaltak végrehajtására.”
(2) Az Szmr. 15. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A mûködést engedélyezõ szerv a nappali melegedõ,
az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti
szállása esetén a téli idõszakban a 15. § (2) bekezdés
b)–c) pontja szerinti jogkövetkezményeket akkor alkalmazhatja, ha az intézmény épületének állaga vagy az intézmény mûködése az ellátottak életét, testi épségét vagy
egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más
alkotmányos jogait súlyosan sérti.”

9. §
Az Szmr. 22. §-ának (4) bekezdése a következõ második
és harmadik mondattal egészül ki:
„A nem állami fenntartó normatívaelõlegre csak olyan
szolgáltatás, illetve feladatmutató után jogosult, amelynek
a külön jogszabály szerinti irányított területi kiegyenlítési
rendszerbe történõ befogadását nem kellett kérnie. Az Igazgatóság a befogadással nem érintett szolgáltatások, illetve
feladatmutatók körét a fenntartó ez irányú, tárgyév január
5-éig benyújtott nyilatkozata és a rendelkezésére álló
egyéb adatok alapján állapítja meg.”
10. §
Az Szmr. 22/C. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettséget elõíró határozat jogerõre emelkedését követõ nyolc napon belül visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, azok összegét az Igazgatóság a határozathozatal évében esedékes hozzájárulásból levonja. Az Igazgatóság indokolt esetben, a fenntartó kérelmére a tartozást
több, de legfeljebb hat részletben is levonhatja úgy, hogy a
visszafizetés és a kamatfizetés a határozathozatal évében
megtörténjen. A levonásról és a részletfizetés engedélyezésérõl az Igazgatóság határozatban dönt.”
11. §
Az Szmr. 22/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„22/E. § (1) A Kormány kincstárnak az Szt.
a) 127/A. §-a (3) bekezdésének alkalmazása során az
egyházi kiegészítõ támogatás folyósítására illetékes Igazgatóságot,
b) 127/A. §-a (4) bekezdésének alkalmazása során a
helyi önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerint
illetékes Igazgatóságot
jelöli ki.
(2) Az Igazgatóság e rendelet szerinti eljárásában felettes
szervként a miniszter jár el.”
12. §
Az Szmr. 2., 5. és 7. számú melléklete helyébe e rendelet
1–3. számú melléklete lép.

1. szám

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosítása

65

alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és
szállítási kilométerdíjból áll.”

17. §
13. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás esetében a szociálisan nem
rászorult személyek térítési díjára,
b) a Gyvt. szerinti gyermekjóléti alapellátásokra és
gyermekvédelmi szakellátásokra, valamint a minisztérium
fenntartásában mûködõ javítóintézetekre.”

14. §
(1) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja
meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó
napi összegét.”
(2) Az R. 9. §-a (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az
igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a
lakáson történõ étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét
is tartalmazza.”

15. §
Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének
az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét.”

Az R. 15. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„Az étkezésért fizetendõ térítési díjat a 9. § (2) és (4) bekezdése szerint kell megállapítani.”

Záró rendelkezések
18. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az Szmr.-nek a mûködési engedélyezésre vonatkozó,
e rendelettel megállapított szabályait – a (3) bekezdésben
foglaltak kivételével – a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2005. (XII. 23.)
Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése – e rendelet 20. §-ával
megállapított – eb) alpontjának rendelkezéseit csak az
e rendelet hatálybalépését követõen indult ügyekben kell
alkalmazni.
(4) Az Szmr.-nek a normatív állami hozzájárulás igénylésére vonatkozó, e rendelettel megállapított szabályait a
folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. A normatív
állami hozzájárulás folyósítására, elszámolására és ellenõrzésére vonatkozó szabályokat a 2007. évi normatív állami hozzájárulás folyósítása, elszámolása és ellenõrzése során
kell alkalmazni. A 2006. évi normatív állami hozzájárulás
folyósítása, elszámolása és ellenõrzése során a 2006. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

16. §

(5) Az R. – e rendelettel megállapított – 1. §-a (2) bekezdésének a) pontját 2007. január 1-jétõl azokra az új igénylõkre kell alkalmazni, akiknek szociális rászorultságát már
megvizsgálták. A szolgáltatást 2006. évben is igénybe
vevõ személyekre 2008. január 1-jéig a 2006. december
31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

Az R. 14/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogató szolgáltatás térítési díja a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbsége

(6) Az Szt. 117/B. §-a szerinti, az átlagot jóval meghaladó
minõségû elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat
biztosító tartós bentlakásos intézményre, illetve az emelt
szintû férõhelyekre 2008. január 1-jét követõen az R.
2007. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.
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19. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Szmr.
a) 2. §-ának (1) bekezdésében „– a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel –” szövegrész,
b) 2. §-ának (5) bekezdése,
c) 2. §-ának (8) bekezdése,
d) 4. §-a (8) bekezdésének b) pontja,
e) 8/A. §-ának (7) bekezdése,
f) 1. számú melléklete.

1. szám

szerérõl szóló 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a
(2) bekezdésének da)–dc) alpontjában és 1. számú mellékletében a „2006. december 31-én” szövegrész helyébe a
„2006 decemberében” szövegrész
lép.
(4) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
29. §-a (1) bekezdésének ac) pontja nem lép hatályba.

(2) 2008. január 1-jén hatályát veszti az R. 25. §-a.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Szmr.
aa) 2. §-a (10) bekezdésének elsõ és második mondatában,
valamint 4. §-ának (5) bekezdésében a „Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szövegrész,
ab) 14. §-a (4) bekezdésének a) pontjában a „szociális
ágazat irányítását ellátó minisztérium” szövegrész helyébe
a „szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium” szövegrész,
ac) 19. §-ának (2) és (4) bekezdésében a „jegyzõnek”
szövegrész helyébe a „városi jegyzõnek” szövegrész,
ad) 19. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 20. §-a
(1) bekezdésének bevezetõ szövegrészében, 20. §-a (2) bekezdésének második mondatában és 20. §-ának (3) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „városi jegyzõ”
szövegrész lép,
ae) 21. §-a (9) bekezdésének második mondatában a
„tárgyév 5. munkanapjáig” szövegrész helyébe a „tárgyév
10. munkanapjáig” szövegrész,
af) 22. §-ának (2) bekezdésében a „15-éig” szövegrész
helyébe a „20-áig” szövegrész,
ag) 22/B. §-a (2) bekezdésének második mondatában a
„szociális ágazat irányításáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szövegrész;
b) az R.
ba) 1. §-ának (1) bekezdésében a „szociális ágazat irányításáért felelõs” szövegrész helyébe a „szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter által vezetett” szövegrész,
bb) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „szociális
ágazatot irányító” szövegrész helyébe a „szociál- és családpolitikáért felelõs” szövegrész,
bc) 6. §-ában a „116. § (2)” helyébe a „116. § (3)” szövegrész;
c) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rend-

20. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 296/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
31. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Amennyiben a nem állami fenntartású tartós bentlakásos
szociális intézmény 2006. július 1-je elõtt jogerõs mûködési engedéllyel rendelkezett, vagy a fenntartó az elvi
mûködési engedély iránti kérelmet 2006. július 1-je elõtt
benyújtotta, a Hivatal az Szmr. 8. § (2) bekezdésének a) és
c)–h) pontja alapján az ismételt mûködési engedélyt akkor
adja ki, ha]
„e) az intézmény – ide nem értve a külsõ férõhelyeket –
elhelyezésére szolgáló ingatlan
ea) a fenntartó kizárólagos tulajdonában vagy haszonélvezeti jogában van, vagy a fenntartó az intézményt helyi
önkormányzattal, illetve társulással kötött ellátási szerzõdés
keretében mûködteti, feltéve, hogy az intézmény az Szmr.
23. §-ának (5) bekezdése alapján újnak minõsül,
eb) – az intézmény engedélyezésének idõpontjától
függetlenül – megfelel az Szmr. 4. §-a (7) bekezdésének
fa), illetve fb) pontjában meghatározott feltéteknek, feltéve,
hogy e feltételeknek 2006. december 31-ét követõen egyszer
már megfelelt.”

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. szám
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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 bejelentés célja:
igénylés

pótigénylés

lemondás

2. A fenntartó neve: ..........................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .....................................................................................................................................................................
Bankszámlát vezetõ pénzintézet neve: ..............................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ..............................................................................................................................................................
Vezetõ neve, beosztása, telefonszáma: .............................................................................................................................
3. A szolgáltató, intézmény neve: ....................................................................................................................................
Székhelye: ..........................................................................................................................................................................
Telephelye: .........................................................................................................................................................................
Adószáma: ..........................................................................................................................................................................
Vezetõ neve, beosztása, telefonszáma: ..............................................................................................................................
4. A mûködési engedély száma: .......................................................................................................................................
5. A mûködést engedélyezõ szerv igazolásának száma: ..................................................................................................
6. Mellékelem az igényelt jogcímet, az engedélyezett létszámot és a tárgyévre tervezett feladatmutatót tartalmazó
adatlapot.
7. Az igénylés/lemondás kezdetének idõpontja: ..............................................................................................................
8. Az igénybejelentés pénzügyi támogatási célra történõ felhasználásához és nyilvántartásához hozzájárulok.
9. Kijelentem, hogy a térítési díjra vonatkozó jogszabályokat betartom.
10.*
a) Kérem, hogy a tárgyévre vonatkozó, az Szt. 92/C. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeget (tartalékalapot) az éves normatív hozzájárulás összegébõl az Igazgatóság utalja át az e célra nyitott bankszámlára.
Bankszámlát vezetõ pénzintézet neve: ..............................................................................................................................
Számlaszám: ......................................................................................................................................................................
b) Nyilatkozom, hogy a tárgyévre vonatkozó, az Szt. 92/C. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeget
(tartalékalapot) magam kívánom elkülöníteni.
c) Az Szt. 92/C. § (3) bekezdése alapján pénzeszköz-elkülönítési kötelezettségem nem áll fenn.
Az adatok hitelességét igazolom.
Kelt: ...............................................
.....................................................................
a fenntartó cégszerû aláírása és bélyegzõje
* A megfelelõ rész aláhúzandó.
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1. szám

ADATLAP
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyházi, nem állami szervek által nyújtott
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások költségvetési támogatásának igényléséhez
A fenntartó neve: ...............................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
A szolgáltató, intézmény/telephely neve: .........................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
Engedélyezett fé- Tervezett feladatrõhelyszám1
mutató2

Az igényelt normatív állami hozzájárulás jogcíme

Pótigénylés/lemondás3

Gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 100%-os mértékû támogatáshoz
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 50%-os mértékû támogatáshoz
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
Támogató szolgálat 100%-os mértékû támogatáshoz
Támogató szolgálat 50%-os mértékû támogatáshoz
Közösségi ellátások 100%-os mértékû támogatáshoz
Közösségi ellátások 50%-os mértékû támogatáshoz
Utcai szociális munka 100%-os mértékû támogatáshoz
Utcai szociális munka 50%-os mértékû támogatáshoz
Idõskorúak nappali intézményi ellátása
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos
intézményi ellátása 100%-os mértékû támogatáshoz
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos
intézményi ellátása 50%-os mértékû támogatáshoz
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 100%-os mértékû
támogatáshoz
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 50%-os mértékû támogatáshoz
Otthont nyújtó ellátás
Utógondozói ellátás
Átlagos szintû ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben
Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülõk ellátása
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 100%-os mértékû
Térítési díj
támogatáshoz
átlag:4
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 50%-os mértékû
Térítési díj
támogatáshoz
átlag:
Hajléktalanok átmeneti intézményei
Bölcsõdei ellátás
Családi napközi ellátás
Ingyenes intézményi étkeztetés
1
2

3
4

Az engedélyezett férõhelyszámot pótigénylés és lemondás esetén is ki kell tölteni a hatályos mûködési engedélyben szereplõ férõhelyszám alapján.
A feladatmutatót két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. A tervezett feladatmutató a gyermekjóléti központ, falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatás, támogató szolgálat, közösségi ellátások, utcai szociális munka esetén legfeljebb 1 lehet. Pótigénylés és lemondás esetén az eredeti igényjelentésben szereplõ tervezett feladatmutató és a megelõzõ pótigénylések és lemondások feladatmutatójának összegét kell feltüntetni.
A feladatmutató változását két tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni.
Az éves szintre számolt 1 fõre jutó személyi térítési díjak összegének intézményi átlaga.

Kelt: .....................................................
P. H.
...................................................
fenntartó aláírása”

1. szám

2. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez
Igazgatóság megnevezése ..........................................................................
Humánszolgáltatások 2007. ...... negyedévi támogatási igénye
Fenntartó típusa .................................................................................
Egyházi kiegészítõ támogatás
Támogatási jogcím

Szociális és
gyermekjóléti
alapszolgáltatás
feladatai

hónap
(E Ft)

fõ, szolgálatközpont

hónap
(E Ft)

fõ, szolgálat,
központ

hónap
(E Ft)

Összigény
(E Ft)

hónap
(E Ft)

hónap
(E Ft)

hónap
(E Ft)

egyházi összigény (E Ft)

Összesen
(E Ft)
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Gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás 100%-os mértékû
támogatáshoz
Jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás 50%-os mértékû
támogatáshoz
Falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatás
Támogató szolgálat 100%-os
mértékû támogatáshoz
Támogató szolgálat 50%-os
mértékû támogatáshoz
Közösségi ellátások 100%-os
mértékû támogatáshoz
Közösségi ellátások 50%-os
mértékû támogatáshoz
Utcai szociális munka 100%-os
mértékû támogatáshoz
Utcai szociális munka 50%-os
mértékû támogatáshoz
Idõskorúak nappali intézményi
ellátása
Pszichiátriai és
szenvedélybetegek, hajléktalanok
nappali intézményi ellátása
Fogyatékos és demens személyek
nappali intézményi ellátása

fõ, szolgálat,
központ
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Egyházi kiegészítõ támogatás
Támogatási jogcím

fõ, szolgálat,
központ

hónap
(E Ft)

fõ, szolgálatközpont

hónap
(E Ft)

fõ, szolgálat,
központ

hónap
(E Ft)

Összigény
(E Ft)

hónap
(E Ft)

hónap
(E Ft)

egyházi összigény (E Ft)

Összesen
(E Ft)

Fokozott ápolást,
gondozást igénylõ
ellátás
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Gyermekvédelmi különleges és
speciális ellátás
Fogyatékos személyek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása
100%-os mértékû támogatáshoz
Fogyatékos személyek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása
50%-os mértékû támogatáshoz
Demens betegek, bentlakásos
intézményi ellátása 100%-os
mértékû támogatáshoz
Demens betegek, bentlakásos
intézményi ellátása 50%-os
mértékû támogatáshoz
Otthont nyújtó ellátás
Átlagos ápolást,
gondozást igénylõ
Utógondozói ellátás
ellátás
Átlagos szintû ápolást, gondozást
nyújtó ellátás bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó
szociális intézményekben
Családok átmeneti otthonában
elhelyezett szülõk ellátása
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 100%-os mértékû
támogatáshoz
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 50%-os mértékû
támogatáshoz
Hajléktalanok átmeneti intézményei
Gyermekek
Bölcsõdei ellátás
napközbeni ellátása
Családi napközi ellátás
Ingyenes intézményi étkeztetés
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
Összesen

hónap
(E Ft)

Kelt: .....................................................
P. H.
1. szám

...........................................
aláírás”
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3. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez
Határidõ: .................................................
Csatolandó: intézményenkénti, telephelyenkénti táblázatok
ADATLAP
a nem állami és egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények
2007. évre igényelt normatív állami hozzájárulásának elszámolásához
Az adatszolgáltató fenntartó
Neve: ...........................................................................................................................................................................
Típusa*: egyházi jogi személy
alapítvány
közalapítvány
társadalmi szervezet
gazdasági társaság
egyéni vállalkozó
közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság
egyéb
Címe: ...........................................................................................................................................................................
I. 2007. évben a fenntartó részére a tárgyévi határozat alapján kiutalt összeg, levonva az év közben visszafizetett
2007. évi hozzájárulás összegét
a) normatív állami hozzájárulás
b) egyházi kiegészítõ támogatás**
c) összesen (a+b)

........................ Ft
........................ Ft
........................ Ft

II. A tényleges feladatmutatók alapján járó hozzájárulás összege
a) normatív állami hozzájárulás***
b) egyházi kiegészítõ támogatás**
c) összesen (a+b)

........................ Ft
........................ Ft
........................ Ft

III. Különbözet [II. c)–I. c)]
a) Visszafizetendõ (ha negatív)
b) Az Igazgatóság által utalandó (ha pozitív)

........................ Ft
........................ Ft

Dátum: ...................................................................
P. H.
............................................................
a fenntartó vezetõjének aláírása
Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy
neve (olvashatóan): .....................................................................................................................................................
telefonszáma, telefaxszáma és e-mailcíme: ................................................................................................................

Megjegyzés:
* Kérjük a megfelelõ négyzetet „X” jellel bejelölni!
** A normatív állami hozzájárulás összegének .........%-a (egész forintra kerekítve).
*** II. a) a fenntartott intézmény(ek), telephely(ek) által megküldött adatlap 9. oszlopa összesen sorának összegével egyezõ. (Kivéve azokat a fenntartókat, akik az éves költségvetési törvény alapján a normatív hozzájárulás 30%-ában részesülnek.)
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Intézményi, szolgáltatói és telephelyi adatok
Elszámolási idõszak: .........................................................................................................................................................
Intézmény, szolgáltató neve, mûködési engedélyének száma: .........................................................................................
Intézmény, szolgáltató székhelye, telephelye: ..................................................................................................................
A normatív állami hozzájárulás jogcímének megnevezése
(a költségvetési törvény 3. sz. melléklete
szerint

Éves normatíva
összege
(Ft/szolgálat, Ft/ellátott Ft/férõhely)

Mûködés hónapjainak száma

Igazolt munkaórák, összesített
gondozási órák
száma (óra)

1.

2.

3.

4.

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

Tényleges gondo- Naponta összesített tényleges
zási napok száma
ellátotti létszám
(nap)
összesen (fõ)
5.

6.

A tényleges
Gondozási napofeladatmutató
Tényleges felkon ténylegesen
adatmutató (szol- alapján járó norrendelkezésre
gálat, fõ, illetve matív állami hozálló férõhelyek
zájárulás
férõhely)
száma (férõhely)
(Ft)
7.

8.

9.

1. szám
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A normatív állami hozzájárulás jogcímének megnevezése
(a költségvetési törvény 3. sz. melléklete
szerint

Éves normatíva
összege
(Ft/szolgálat, Ft/ellátott Ft/férõhely)

Mûködés hónapjainak száma

Igazolt munkaórák, összesített
gondozási órák
száma (óra)

1.

2.

3.

4.
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Tényleges gondo- Naponta összesített tényleges
zási napok száma
ellátotti létszám
(nap)
összesen (fõ)
5.

A tényleges
Gondozási napofeladatmutató
Tényleges felkon ténylegesen
adatmutató (szol- alapján járó norrendelkezésre
gálat, fõ, illetve matív állami hozálló férõhelyek
zájárulás
férõhely)
száma (férõhely)
(Ft)

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

Megjegyzés: Az adatok számítása a mellékelt Kitöltési útmutató szerint történik.
2. oszlop: Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetén a számítás szerint járó éves normatíva összegét kell beírni.
8. oszlop: A tényleges feladatmutatót két tizedesjegy pontossággal kell kerekíteni. Az 11/b) és 11/f)–ib) pont szerinti
jogcímek esetén a tényleges feladatmutató legfeljebb 1 lehet.
9. oszlop: Soronként kell kerekíteni egész forintra.
Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az elszámolólapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...........................................................................................
.................................................................................
az intézmény, szolgáltató vezetõjének aláírása

Kitöltési útmutató az elszámoló adatlap 8. oszlopához
– Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és idõskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok, nappali intézményi ellátása, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi
ellátása esetén:
Tényleges ellátotti létszám
az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott osztószám
„Tényleges ellátotti létszám” = az ellátottak nyilvántartása alapján naponta összesített, a normatív állami hozzájárulás
szempontjából figyelembe vehetõ ellátotti létszám (a táblázat 6. oszlopa).
9. oszlop: 2. oszlop × 8. oszlop
– Támogató szolgálat esetén:
Igazolt munkaórák száma
(2300/12) × mûködés hónapjainak száma
„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szempontjából figyelembe vehetõ – személyi segítésre és szállító szolgáltatásra fordított – munkaórák száma (a táblázat
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4. oszlopa). Az igazolt munkaórák száma 0, ha a tárgyévben ellátott személyek száma nem éri el a 30 fõt, illetve – ha a
normatív állami hozzájárulást nem az egész évre vették igénybe – annak idõarányos részét.
9. oszlop: 8. oszlop × [(Éves normatíva Ft összege/12) × mûködés hónapjainak száma]
– Közösségi ellátások esetén:
Igazolt munkaórák száma
(2100/12) × mûködés hónapjának száma
„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szempontjából figyelembe vehetõ munkaórák száma (a táblázat 4. oszlopa). A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony
küszöbû ellátás kivételével az igazolt munkaórák száma 0, ha a tárgyévben ellátott személyek száma nem éri el a 40 fõt,
illetve – ha a normatív állami hozzájárulást nem az egész évre vették igénybe – annak idõarányos részét.
9. oszlop: 8. oszlop × [(Éves normatíva Ft összege/12) × mûködés hónapjainak száma]
– Utcai szociális munka esetén:
Igazolt munkaórák száma
(MN/12) × mûködés hónapjának száma
„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szempontjából figyelembe vehetõ munkaórák száma (a táblázat 4. oszlopa).
„MN” = Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott munkanapok száma × 4
9. oszlop: 8. oszlop × [(Éves normatíva Ft összege/12) × mûködés hónapjainak száma]
– Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetén:
Igazolt munkaórák száma
(MN/12) × mûködés hónapjának száma
„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szempontjából figyelembe vehetõ munkaórák száma (a táblázat 4. oszlopa).
„MN” = Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott munkanapok száma × 8
9. oszlop: 8. oszlop × [(Éves normatíva Ft összege/12) × mûködés hónapjainak száma]
– Fokozott ápolást, gondozást igénylõ ellátás, átlagos gondozást, ápolást igénylõ ellátás, emelt színvonalú bentlakásos
ellátás és gyermekek napközbeni ellátása esetén:
Tényleges ellátotti létszám
az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott osztószám
„Tényleges gondozási napok száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás
szempontjából figyelembe vehetõ gondozási napok száma, illetve a gyermekek napközbeni ellátása esetén a bölcsõdék
havi jelentõlapja szerint bent lévõ gyermekek száma alapján összesített gondozási napok száma (a táblázat 5. oszlopa)
9. oszlop: 2. oszlop × 8. oszlop
– Hajléktalanok átmeneti intézménye esetén:
Tényleges ellátotti létszám
az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott osztószám
„Tényleges férõhelyek száma” = a gondozási napokon rendelkezésre álló férõhelyek számának éves összege, ideértve
az idõszakos férõhelyeket is (a táblázat 7. oszlopa).
9. oszlop: 2. oszlop × 8. oszlop”
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A Kormány
326/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, illetve szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a
(1) bekezdésének b) és d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
A pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.”

2. §
Az R. 5. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) A vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott idõre szóló
vagyoni értékû jogként kell figyelembe venni. A meghatározott idõre szóló vagyoni értékû jog értékének meghatározására az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
72. §-ának (2) bekezdése az irányadó.”
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(2) Az Szt. szerinti, elsõ fokon a jegyzõ hatáskörébe
utalt hatósági ügyekben a szociális és gyámhivatal jár el
felettes szervként.
(3) Az Szt.
a) 10. §-a (3) bekezdésének alkalmazásában állami
adóhatóság az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal illetékes
igazgatósága,
b) 10. §-a (4) és (5) bekezdésének alkalmazásában
kincstár a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Regionális Igazgatósága,
c) 37/A. §-a (3) bekezdése c) pontjának és (5) bekezdésének, 37/B. §-a (1) bekezdése ba) alpontjának és 37/D. §-a
(3) bekezdése e) pontjának alkalmazásában állami foglalkoztatási szerv a regionális munkaügyi központ, illetõleg
annak kirendeltsége,
d) 43. §-a (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásában
orvosszakértõi szerv az Országos Orvosszakértõi Intézet
orvosi bizottsága,
e) 43. §-a (4) bekezdésének a) pontja alkalmazásában
egészségügyi államigazgatási szerv az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes városi
intézetének tisztiorvosa,
f) 50. §-a (2) bekezdésének, 50/A. §-a (4)–(7) bekezdéseinek, 50/C. §-a (1) bekezdésének, 50/D. §-ának és
53. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában egészségbiztosítási szerv a területileg illetékes területi egészségbiztosítási
pénztár,
g) 50/C. §-a (2) és (5) bekezdésének, 50/E. §-a (1)–(2) bekezdésének, 51. §-a (2)–(3) bekezdésének és 52. §-a
(2) bekezdésének alkalmazásában egészségbiztosítási
szerv az Országos Egészségbiztosítási Pénztár,
h) 55. §-a (7) bekezdésének alkalmazásában ingatlanügyi hatóság az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatal.”

4. §

3. §

(1) Az R. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (5) bekezdésre változik:
„(4) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy lakcíme az Szt. 37/E. §-ának (3) bekezdése szerinti
továbbfolyósítás idõtartama alatt változik meg, az új lakcím szerint illetékes jegyzõ a keresõtevékenység fennállása
esetén a rendszeres szociális segélyt továbbfolyósítja.”

Az R. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A kormány szociális hatóságként az Szt.
a) 4/A. §-a (1) bekezdésének d) pontja alkalmazása
során a szociális és gyámhivatalt,
b) 4/A. §-a (2) bekezdésének alkalmazása során a jegyzõ
székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatalt,
c) 43/A. §-a (5) bekezdésének alkalmazásában a fellebbezési eljárásra illetékes szociális és gyámhivatalt
jelöli ki.

(2) Az R. 9. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül
ki :
„(6) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ
személy részére a rendszeres szociális segélyt az Szt.
37/B. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint csökkentett
összegben folyósítják, és a csökkentett összegû folyósítás
idõtartama alatt a segélyezett lakcíme megváltozik, az új
lakcím szerint illetékes jegyzõ a segélyt a csökkentett
összegû folyósításról rendelkezõ határozatban foglalt idõtartamig az abban meghatározott összegben folyósítja.
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Amennyiben a segélyezett az új lakcíme szerinti települési
önkormányzat által kijelölt szervvel fennálló együttmûködési kötelezettségét is megszegi, akkor vele szemben az
Szt. 37/B. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt jogkövetkezményt kell alkalmazni.
(7) A havi rendszeres szociális ellátásra és a lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy
élettárs, gyermek, unoka, szülõ, nagyszülõ és testvér egymást követõ sorrendben veheti fel a halál hónapját követõ
hónap utolsó napjáig.”

5. §
Az R. 15. §-a (3) bekezdésének a) és f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Az Szt. 37/A. §-ának (3) bekezdése alapján nem foglalkoztatottnak minõsülõ személy (a továbbiakban: nem foglalkoztatott személy) esetében – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen – a kérelem elbírálásához szükséges]
„a) a regionális munkaügyi központ, illetõleg annak kirendeltsége (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ)
igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítása idõtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönzõ juttatásban nem
részesül, vagy”
„f) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai
végzettségrõl okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható.”
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(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37/E. § (1) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2007. január 1-jétõl
53 915 forint.”

7. §
Az R. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) Az elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást
mérõ készülék (a továbbiakban: készülék) Szt. 55/A. §
(3) bekezdés szerinti biztosításának feltétele, hogy az illetékes települési önkormányzat megállapodást kössön az
elõrefizetõs gáz- vagy áramfogyasztást mérõ készülék biztosításáról a területén mûködõ áram-, illetve gázszolgáltatóval.
(2) Azon személy részére, akinél készülék mûködik, a
lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék mûködtetését lehetõvé tevõ eszköz (a továbbiakban:
kódhordozó) formájában kell nyújtani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza a
kódhordozó formájában nyújtott lakásfenntartási támogatás igénybevételének és a készülék mûködtetésének szabályait.
(4) A készülék leszerelése esetén a lakásfenntartási támogatás kódhordozó formájában történõ nyújtását meg
kell szüntetni.
(5) Amennyiben a jogosult a készülék leszerelését a felszereléstõl számított egy éven belül kéri, akkor a beszerzés
és felszerelés költségeit idõarányosan meg kell térítenie.
(6) A jogosultnak nem kell megtérítenie a beszerzés és
felszerelés költségeit, amennyiben a felszereléstõl számított
egy éven belül lakcíme megváltozik.”

8. §
6. §
Az R. a következõ 17/A–17/B. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) Ha a rendszeres szociális segélyt kérelmezõ
személy házastársa vagy élettársa vállalja az Szt. 37/D. §-ának
(6) bekezdése szerinti együttmûködést, akkor ez errõl
szóló nyilatkozatát a kérelemhez mellékelni kell.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a jegyzõ tájékoztatja a házastársat vagy élettársat a vállalt együttmûködés
tartalmi elemeirõl.
17/B. § (1) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ
személy az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz rész, a foglalkoztató a foglalkoztatás megkezdésével egyidejûleg tájékoztatja a jegyzõt
a) a foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatairól,
b) a foglalkoztatás kezdõ idõpontjáról és várható idõtartamáról, valamint
c) a munkaszerzõdés szerinti kereset havi nettó összegérõl.

(1) Az R. 35. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A háziorvosi igazoláson meg kell jelölni a külön
jogszabályban meghatározottak szerint csak szakorvos által rendelhetõ (SZ jelzésû), és az elsõ ízben csak szakorvos
által rendelhetõ (J jelzésû) gyógyszereket. A háziorvosi
igazoláson fel kell tüntetni azokat a szakorvos által havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátásokat is, melyekrõl
a szakorvos tájékoztatta a háziorvost.”
(2) Az R. 35. §-a (6) bekezdésének második mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A borítékon a „háziorvosi igazolás közgyógyellátás
igénybevételéhez” szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzõszámát is.”
(3) Az R. 35. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül
ki:
„(9) Ha a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet jogerõsen elutasították, és a hat hónapon
belül benyújtott új kérelem a havi rendszeres gyógyító

1. szám

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

ellátás költségének a gyógykezelést szolgáló terápia, illetõleg a gyógyszerek térítési díjának változása következtében történt emelkedésén alapul, akkor az újabb kérelemhez mellékelni kell a háziorvos erre vonatkozó nyilatkozatát.”

9. §
(1) Az R. 37. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A szakhatósági állásfoglalásának a 12/a. számú
melléklet szerinti példányát a TEP tájékoztatásul a háziorvosi igazolást kiállító háziorvosnak is eljuttatja, melyben
megjelöli a háziorvosi igazolásban szereplõ hatóanyag
alapján a szakmai szabályok szerint elsõként választandó
– egy havi terápiához szükséges – legalacsonyabb napi terápiás költségû gyógyszer nevét és térítési díját.”
(2) Az R. 37. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (3)–(6) bekezdések számozása
(4)–(7) bekezdésekre változik:
„(3) A havi 6000 forint feletti gyógyszerköltséget megállapító szakhatósági állásfoglalás a TEP vezetõjének ellenjegyzésével adható ki.”

10. §
Az R. 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48. § (1) Ha a jogosultság kezdõ idõpontját megelõzõen a jogosult meghal, és a települési önkormányzat a
közgyógyellátási igazolvány után fizetendõ térítést az Szt.
53. §-ának (1) bekezdése szerint átutalta a TEP-nek, a befizetett teljes összeg visszaigényelhetõ.
(2) Az (1) bekezdés, valamint az Szt. 53. §-ának (3) bekezdése szerinti esetben a TEP – a jogosult halálának tudomására jutásától számított – 15 napon belül gondoskodik a
visszaigényelt összegnek az önkormányzat számlájára történõ átutalásáról.”

11. §
(1) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
(2) Az R. 9–10. számú melléklete helyébe e rendelet
2–3. számú melléklete lép.
(3) Az R. 12. számú melléklete helyébe a rendelet
4. számú melléklete lép.
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12. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ha e rendelet hatálybalépésekor a rendszeres szociális
segély az Szt. 37/C. §-ának (1) bekezdése alapján szünetel,
a jegyzõ hivatalból megvizsgálja, hogy fennállnak-e az
Szt. 37/C. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételek.
(3) Az R. e rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított
35. § (5) bekezdését, továbbá 9. §-ával megállapított 37. §
(3) bekezdését, valamint a mellékleteket érintõ, 11. §-ban
meghatározott módosításokat a rendelet hatálybalépését
követõen indult ügyekben kell alkalmazni.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) 3. §-ának (2) bekezdésében „a 18. életévét betöltött”
szövegrész,
b) 29. §-ának (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész,
c) 54. §-a.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 15. §-a (3) bekezdésének e) pontjában a „d)” szövegrész helyébe a „d)–e)” szövegrész,
b) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „megyei”
szövegrész helyébe a „területi” szövegrész,
c) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 37. §-ának
összes be kez dé sé ben, 38. §-ának (4) be kez dé sé ben,
40. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 44. §-a (4) bekezdésének bevezetõ szövegében, 44. §-a (5) bekezdésének
a) pontjában, 45. §-ának (2) bekezdésében, 46. §-ának
(2)–(3) bekezdésében, 49. §-ában, 61. §-ának (3) bekezdésében a „MEP” szövegrész helyébe a „TEP” szövegrész,
d) 38. §-ának (1) bekezdésében a „MEP-nek” szövegrész
helyébe a „TEP-nek” szövegrész,
e) 40. §-ának (1) bekezdésében a „MEP-nél” szövegrész
helyébe a „TEP-nél” szövegrész,
f) 44. §-ának (3) bekezdésében a „MEP-et” szövegrész
helyébe a „TEP-et” szövegrész,
g) 47. §-ának (1)–(2) bekezdésében a „MEP-en” szövegrész helyébe a „TEP-en” szövegrész,
h) 11. számú mellékletének címében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Területi” szövegrész
lép.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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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. Személyi adatok
1. A kérelmezõ személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezõ megadni): ...............................................................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): .....................................................................
A folyószámlát vezetõ pénzintézet neve:............................................................................................................................
2. A kérelmezõ családi állapota:
egyedülálló
házastársával/élettársával él együtt
3. A kérelmezõ
fogyatékossági támogatásban részesül
fogyatékossági támogatásban nem részesül
4. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:................................................................................................................................
5. A kérelmezõ házastársa/élettársa
fogyatékossági támogatásban részesül
fogyatékossági támogatásban nem részesül
6. A kérelmezõvel együtt élõ, eltartott gyermekeinek száma összesen ............. fõ
Név

Születési hely, év, hó, nap

16. évet betöltött személy esetén az
oktatási intézmény megnevezése

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
– a 16–20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
– életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását.

Megjegyzés*
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II. Jövedelmi adatok
A kérelmezõ, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élõ gyermekeinek a havi jövedelme
forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmezõ

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó
3. Alkalmi munkavégzésbõl származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
A rendszeres szociális segély megállapításának jogcíme:
egészségkárosodott
Csatolásra került (a megfelelõ aláhúzandó):
– az Országos Orvosszakértõi Intézet orvosi bizottságának szakvéleménye,
– Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatóságának igazolása.
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor a fogyatékossági támogatást vagy a vakok személyi járadékát
folyósító szerv neve és címe:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
nem foglalkoztatott
Csatolásra került (a megfelelõ aláhúzandó):
– a regionális munkaügyi központnak, illetõleg kirendeltségének igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak (kirendeltségnek) a neve és címe,
amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy
amellyel a kérelem benyújtása elõtt együttmûködött .......................................................................................................
– az együttmûködésre kijelölt szerv igazolása a megelõzõ együttmûködés teljesítésérõl
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a szervnek a neve és címe, amellyel a kérelem benyújtása
elõtt együttmûködött ............................................................
– a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetésérõl szóló határozat, vagy a folyósító szerv igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor az ellátást megszüntetõ szerv neve és címe .........................
...............................................................................................................................................................................
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, illetve okirat hiányában az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettségrõl szóló nyilatkozat
támogatott álláskeresõ
Csatolásra került:
– a regionális munkaügyi központnak, illetõleg kirendeltségének igazolása
Amennyiben a hivatal általi beszerzését kéri, akkor annak a munkaügyi központnak, (kirendeltségnek) a
neve és címe, amely az álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt folyósítja ............................................................
............................................................................................................................................................................................
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Kérem az alábbi iratok hivatal általi beszerzését:
1. .................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................................
Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
– kérelmezõ:
életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelõ rész aláhúzandó),
– házastárs/élettárs:
életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelõ rész aláhúzandó),
– amennyiben nem foglalkoztatottként kérem a segély megállapítását, akkor
= keresõtevékenységet nem folytatok,
= közoktatási, illetõleg felsõoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat nem
végzek,
= vállalom a beilleszkedést segítõ programban való részvételt,
– a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami
adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenõrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához.
Dátum: ...........................................
................................................
kérelmezõ

............................................................
nagykorú hozzátartozók aláírása

Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
A megfelelõ választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
Közös háztartásban élõ eltartott gyermeknek számít:
– a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ,
– a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató,
– a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató,
– korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó
igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
II. Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl
származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minõsül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Jövedelemnek minõsül az a bevétel is, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minõsül a
személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek
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minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, az elismert költség kiszámítása során a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak járó pénzbeli támogatás, a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás mellett folyósított pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a
tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény
alapján biztosított juttatás.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ három hónap,
– nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzõdéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységbõl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közremûködést igénylõ –
tevékenységbõl származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó jövedelem: itt
kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébõl származó jövedelmet, a
gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésbõl származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás révén
szerzett bevétel.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ pénzbeli juttatások, nevelõszülõi díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébõl, vagyoni értékû jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem,
illetve minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplõ jövedelmekrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Egészségkárosodott az a személy, aki
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.
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A kérelemhez
– az a) pontban meghatározott esetben mellékelni kell az Országos Orvosszakértõi Intézet orvosi bizottságának a
munkaképesség legalább 67%-os mértékû csökkenésérõl készült szakvéleményét
– a b) és c) pontokban meghatározott esetekben
= vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatóságának igazolását arról, hogy a vak
személy vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági támogatásban
részesül,
= vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét, valamint ki kell tölteni az igazolás hivatal általi beszerzésére
vonatkozó kérelmet.
Nem foglalkoztatott az a személy:
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban
együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási idõtartama lejárt, és álláskeresést ösztönzõ juttatásban, illetve képzési támogatásként keresetpótló juttatásban nem részesül, vagy
b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresõtevékenység folytatása miatt a folyósítási idõtartam lejártát
megelõzõen szüntették meg, és a keresõtevékenységet követõen az álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot,
vagy
c) aki a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelõzõ két évben a regionális munkaügyi központtal, illetõleg annak kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ), vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttmûködésre kijelölt szerv) legalább egy év idõtartamban együttmûködött, vagy
d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszûnése miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelõzõen a munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével, vagy az
együttmûködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttmûködött,
e) akinek a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés mértékének változása miatt szûnt
meg,
f) aki a rendszeres szociális segély megállapítását megelõzõen folyósított jövedelempótló támogatás, illetve rendszeres szociális segély korábbi folyósításának idõtartama alatt a munkaügyi központtal, illetõleg az önkormányzattal
együttmûködött, feltéve, hogy a rendszeres szociális segély megállapítását a kérelmezõ a segély megszüntetésétõl számított harminchat hónapon belül kérte.
A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv nevét és címét,
ahonnan az irat beszerezhetõ. Ez utóbbi esetben az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelem kitöltése is
szükséges!
– Az a) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak (kirendeltségének) az igazolása a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítás idõtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönzõ juttatásban nem részesül.
– A b) pontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni.
– A c), d) pontokban meghatározott esetben: a munkaügyi központ (kirendeltség) vagy az együttmûködésre kijelölt
szerv igazolása a megelõzõ együttmûködés teljesítésérõl.
– A d), e), f) pontokban meghatározott esetben: a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetésérõl szóló határozat, vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmezõ jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította.
Minden esetben csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatát, illetve az alapfokú
vagy annál alacsonyabb végzettség esetében okirat hiányában az errõl szóló nyilatkozatot.
Támogatott álláskeresõ az a személy, aki álláskeresési támogatásban, illetõleg álláskeresést ösztönzõ juttatásban
részesül.
A kérelemhez
– vagy csatolni kell a munkaügyi központ (kirendeltség) igazolását arról, hogy a kérelmezõ álláskeresési támogatásban részesül,
– vagy meg kell adni azon munkaügyi központ (kirendeltség) nevét és címét, amely az ellátást folyósítja, valamint ki
kell tölteni az igazolás hivatal általi beszerzésére vonatkozó kérelmet.
A kérelmet a kérelmezõn túlmenõen a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk.
Ha az ellátást kérõ vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvõképes, helyette a törvényes képviselõje jogosult az
aláírásra.”
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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 kérelmezõ személyi adatai
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezõ megadni): ...............................................................................................................................
II. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (A megfelelõ pontot kérjük bekarikázni!):
a) az alábbi ellátások valamelyikében részesülök:
(Kérjük X-szel jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül.)
egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély
hadigondozotti pénzellátás
nemzeti gondozotti pénzellátás
központi szociális segély
rokkantsági járadék
I. vagy II. csoportú rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátás
magasabb összegû családi pótlék (vagy a kérelmezõre tekintettel folyósítják)
Csatolásra került (a megfelelõ aláhúzandó):
– a nyugdíjfolyósító szerv igazolása vagy határozata a
hadigondozotti pénzellátás
nemzeti gondozotti ellátás
központi szociális segély
rokkantsági járadék
rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíj
folyósításáról
– a családtámogatási kifizetõhely igazolása vagy határozata a magasabb összegû családi pótlék folyósításáról.
Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a megjelölt ellátást folyósító szerv neve és címe, az ellátás folyósítási száma: ................................................................................................................................................................
b) bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy tartós nevelésbe
vett kiskorú személynek
csatolásra került: az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló irat.
Amennyiben az irat hivatal általi beszerzését kéri, akkor a gondozásba/nevelésbe vételt elrendelõ gyámhivatal neve,
címe: ................................................................................................................................................................................
c) jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel
(Ez esetben ki kell tölteni a III. pontban szereplõ családtagokra vonatkozó adatokat, valamint a jövedelemnyilatkozatot.)
III. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
a) A kérelmezõ családi körülménye:
egyedülélõ
nem egyedül élõ

84

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

1. szám

b) A kérelmezõ családjában élõ közeli hozzátartozók adatai
A kérelmezõ családjában élõ közeli hozzátartozók száma: ......... fõ.
Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)

Családi kapcsolat megnevezése

Születési helye, év, hónap, nap

Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
– a 16–20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
– életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását.

c) Jövedelmi adatok
A jövedelem típusa

Kérelmezõ

A családban élõ közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi,
illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl
származó
3. Alkalmi munkavégzésbõl származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
IV. Nyilatkozatok
a) A II/a) pont szerinti jogosultság esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel
kérem
nem kérem
egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük X-szel jelölje be a megfelelõ választ.)
b) A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat:
A közgyógyellátás igazolvány kézbesítését postai úton: ................................................... címre kérem.
A közgyógyellátási igazolványt ........................... területi egészségbiztosítási pénztárnál személyesen veszem át.
(Kérjük X-szel jelölje be a megfelelõ választ.)
c) Kijelentem, hogy
– életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (A megfelelõ rész aláhúzandó.),
– a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság
illetékes igazgatósága útján – ellenõrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatok a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához, továbbá
a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplõ adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történõ felhasználásához.
Dátum: ................................................
................................................
kérelmezõ aláírása

..............................................................................
kérelmezõ házastársának/élettársának aláírása
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez
Jövedelmi adatok:
Abban az esetben, ha a kérelmezõ a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas gyógyszerköltségére tekintettel
kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élõ közeli hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
Egyedülélõ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben
együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozónak számít:
– a házastárs, az élettárs;
– a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülõ, illetve a szülõ házastársa vagy élettársa;
– az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
= húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
= huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
= huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsõoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytat,
= korhatárra való tekintet nélkül tartósan beteg, illetve testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos.
A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
Lakcím: az a lakó- vagy tartózkodási hely, ahol az érintett személy életvitelszerûen lakik.
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl
származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minõsül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Jövedelemnek minõsül az a bevétel is, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, az elismert költség kiszámítása során a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 százalékával.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak járó pénzbeli támogatás, a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás mellett folyósított pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a
tizenharmadik havi nyugdíj, valamint – a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével – a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott
összeget annak a személynek jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ három hónap,
– nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ tizenkét hónap
alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
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Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzõdéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységbõl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közremûködést igénylõ –
tevékenységbõl származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó jövedelem: itt
kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébõl származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésbõl származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás révén szerzett
bevétel.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ pénzbeli juttatások, nevelõszülõi díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébõl, vagyoni értékû
jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve
minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.”

3. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„10. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez
Háziorvosi igazolás
I. A kérelmezõ személyi adatai
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:................................................................................................................................
A háziorvosi igazolás kiadására
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata
céljából kerül sor. (A megfelelõ választ X-szel kell jelölni.)
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II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok
1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek:

A betegség
BNO kódja

ATC kód

TTT kód

Gyógyszer
megnevezése

Gyógyszerforma

Hatóanyag A hatóanyag
megnevenapi
zése
mennyisége

Napi
adagolás

Gyógyszer
rendelésére
vonatkozó
jelzés*

Szakorvos
pecsétszáma**

Megjegyzés

* Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell feltüntetni.
** Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a szakorvos tette.

A táblázatban valamennyi, a kérelmezõ által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell tüntetni.
A „Megjegyzés” rovatban kell jelezni:
– ha a hatóanyagnak megfelelõ készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt vagy emelt támogatással történik,
vagy
– a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevõvel szemben esetleg fennálló érzékenységet.
2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátások:
Szükséges eszköz, illetve kezelés
A betegség BNO kódja

ISO kód/GYF szolgáltatás
kód

Formája, megnevezése

Rendelésének, ill. alkalmazásának gyakorisága (havi
mennyisége)

Szakorvos pecsétszáma*

* Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a javaslatot a szakorvos tette.

Figyelem! Ha a közgyógyellátás iránti kérelmet az Szt. 50. § (1) bekezdése szerint nyújtják be (alanyi jogú közgyógyellátás), a 2. pontban foglaltakat nem kell kitölteni.
III. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata
A háziorvos neve: ...............................................................................................................................................................
Személy-specifikus orvosi bélyegzõjének száma: ..............................................................................................................
Ágazati azonosító:...............................................................................................................................................................
ÁNTSZ engedély száma: ....................................................................................................................................................
Rendelõ/munkahely neve, címe: .........................................................................................................................................
Telefonszáma: .....................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag a közgyógyellátást
igénylõ személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra.
Dátum: ...................................
P. H.
................................................
háziorvos aláírása”
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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 közgyógyellátást kérelmezõ személyi adatai
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:................................................................................................................................
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (6)–(7) bekezdésében biztosított
jogkörben eljárva, szakhatóságként fent nevezett személy
közgyógyellátás iránti kérelmének elbírálásához
gyógyszerköltségének felülvizsgálatához
benyújtott háziorvosi igazolás figyelembevételével a rendszeres gyógyító ellátások költségét az alábbiak szerint állapítom meg:
Megnevezés

Elismert költség (Ft)

Összes gyógyító ellátás költsége [Szt. 49. § (2) bek. a)–c) pont]
Gyógyszerköltség [Szt. 49. § (2) bek. a) pont]
Dátum: ................................................
P. H.
................................................
aláírás
Ellenjegyezte:
....................................*
területi egszségbiztosítási szerv vezetõje

* 6000 Ft-ot meghaladó gyógyszerköltség esetén.”
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A Kormány
327/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tny.) 101. §-ának (1) bekezdésében és 101/A. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
A Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1–2. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezések és alcím
lépnek:
„Hatáskör, illetékesség
1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátások, valamint
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó ellátások megállapításával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat
a) az igénylõ lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy
egyéb szerv székhelye (telephelye) szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság,
b) hozzátartozói nyugellátás esetén, ha az elhunyt jogszerzõ a c) pontban nem említett saját jogú nyugellátásban
részesült, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
c) – ha a jogosult a Magyar Államvasutak Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.)
vagy a Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban: GYSEV Zrt., együtt
a MÁV Zrt.-vel: Vasutak) dolgozója volt, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ a vasutas
nyugdíj-megállapító és -folyósító szerv által megállapított
nyugellátásban részesült – a vasutas nyugdíj-megállapító
és -folyósító szerv [az a)–c) pontban meghatározott szervek
a továbbiakban együtt: nyugdíj-megállapító szerv]
látja el.
(2) A szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények
alapján járó nyugellátás megállapításával kapcsolatos hatósági feladatokat
a) a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,
b) hozzátartozói nyugellátás esetén, ha az elhunyt jogszerzõ a magyar jogszabályok szerint a c) pontban nem
említett saját jogú nyugellátásban részesült, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
c) – ha az egyezményben részt vevõ másik ország területén megszerzett szolgálati idõt Magyarországon meg-
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szerzett szolgálati idõ követte, és a nyugellátás megállapítása elõtti utolsó jogviszony alapján a nyugdíjigény elbírálására a vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító
szerv, vagy a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek,
valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok nyugdíj-megállapító szerve az illetékes – a nyugellátás megállapítására irányuló igényt az e pont szerinti nyugdíj-megállapító szerv
látja el.
(3) Kivándorolt, külföldön élõ vagy tartózkodó személy
esetén a nyugellátás megállapításával kapcsolatos hatósági feladatokat
a) a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,
b) – ha a jogosult, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ a magyar jogszabályok szerint a
c) pontban nem említett saját jogú nyugellátásban részesült – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
c) – ha a jogosult, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ a Vasutak dolgozója volt – a vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szerv
látja el.
2. § A nyugellátásokkal, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátások folyósításával kapcsolatos
feladatokat
a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
b) a Vasutak nyugdíjasai, illetve – hozzátartozói nyugellátás esetén – ezek hozzátartozói vonatkozásában a
MÁV Zrt. Nyugdíj Igazgatóság [az a)–b) pontban meghatározott szervek a továbbiakban együtt: nyugdíjfolyósító
szerv]
látja el.”

2. §
A TnyR. 11/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a 2006. december 31-ét követõ és 2008. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ saját jogú
nyugellátás alapját képezõ havi átlagkereset 202 000 forintnál több,
a) a 202 001–230 000 forint közötti átlagkereset kilencven százalékát,
b) a 230 001–259 000 forint közötti átlagkereset nyolcvan
százalékát,
c) a 259 001–289 000 forint közötti átlagkereset hetven
százalékát,
d) a 289 001 –318 000 forint közötti átlagkereset hatvan
százalékát,
e) a 318 001–347 000 forint közötti átlagkereset ötven
százalékát,
f) a 347 000 forint feletti átlagkereset negyven százalékát
kell a saját jogú nyugellátás megállapításánál figyelembe
venni.”
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3. §

A TnyR. a következõ 66/C. §-sal egészül ki:
„66/C. § A Tny. 3. §-ának (4) bekezdésében meghatározott eljárási cselekmények elektronikus úton az ONYF
által e célra rendszeresített elektronikus ûrlap alkalmazásával gyakorolhatóak.”

4. §
A TnyR. 72/B. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A kivételes nyugdíjemelés engedélyezése esetén a
bányásznyugdíjat, az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat, a polgármester öregségi nyugdíját, a mezõgazdasági szövetkezeti
járadékot, a mezõgazdasági szakszövetkezeti járadékot és
a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû
járadékát is társadalombiztosítási nyugellátásnak kell tekinteni, amennyiben az ellátásban részesülõ személy a reá
irányadó nyugdíjkorhatárt (Tny. 7. §) betöltötte.”

5. §
A TnyR. 72/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„72/D. § A Tny. 75. §-át kell megfelelõen alkalmazni
akkor is, ha a jogszabályban meghatározott orvosszakértõi
szerv a rokkantságról szóló szakvéleményét nem nyugellátásra irányuló igény érvényesítéséhez adta ki.”

6. §
(1) A TnyR. 86. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Tny. 97. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett a társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás részeként Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó
Lapot (a továbbiakban: nyilvántartó lapot) köteles kiállítani. Nyilvántartó lapot kell kiállítani a Tbj. 5. §-ának
(1)–(3) bekezdésében említett biztosítottakról, valamint a
saját jogú nyugdíjasként foglalkoztatott személyekrõl és a
kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozóról is.”
(2) A TnyR. 86. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Annak a szervnek (szervezetnek), illetve foglalkoztatónak minõsülõ egyéni vállalkozónak, amelynek (akinek) az (1) bekezdés alapján nyilvántartó lapot kiállítania
nem kell, e tényrõl a tárgyévet követõ év április 30-áig
– a nemlegesség okának megjelölése mellett – a területileg
illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot értesítenie kell. A Tbj. 5. §-ának (3) bekezdése szerinti bizto-
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sított és a Tbj. 26. §-ának (7) bekezdése szerinti felszolgáló nem köteles nyilvántartó lapot kiállítani, ha a személyi jövedelemadó bevallásában járulékalapot képezõ
jövedelem, illetve borravaló hiányában nyugdíjbiztosítási-, nyugdíjjárulék-bevallást, illetve befizetést nem teljesített.”
(3) A TnyR. 86. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A foglalkoztató Tny. 97. § (2) és (6) bekezdése szerinti kötelezettségeit a felszámolás és a végelszámolás
kezdõ idõpontjától a felszámoló, illetõleg a végelszámoló
teljesíti. A felszámoló és a végelszámoló a biztosítottak
nyugdíjbiztosítási adatait – a Cstv. 53. §-ának (2) bekezdése, illetve a Ctv. 112. §-ának (2) bekezdése szerint –
átadja a területileg illetékes regionális nyugdíjbiztosítási
igazgatóságnak. A felszámoló és a végelszámoló a rendelkezésre álló adatok alapján az elmaradt adatszolgáltatásokat is teljesíti.”

7. §
(1) A TnyR. 87. §-a (1) bekezdésének g)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés
a következõ i)–k) ponttal egészül ki:
[A nyilvántartó lapot köteles kiállítani]
„g) a Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének e) pontjában említett
egyéni vállalkozó, valamint az Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontjában említett mezõgazdasági õstermelõ a saját
biztosításával összefüggõ adatairól a Tny. 97. §-ának
(2)–(3) bekezdésében meghatározottak szerint, továbbá a
kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,
h) a biztosítás megszûnését követõen táppénzben,
baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási díjban részesülõ személyrõl az ellátást
megállapító és folyósító, jogszabályban meghatározott,
területileg illetékes egészségbiztosítási szerv, a társadalombizto sí tá si ki fi ze tõ he lyet mû köd te tõ fog lal koz ta tó, a
kincstár illetékes területi szerve, illetve a központosított
illetmény-számfejtési szervek, ha az ellátást megállapították és folyósították,
i) a Tbj. 5. §-ának (3) bekezdésében említett biztosított
a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában bevallott és megfizetett nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék
alapjára, összegére vonatkozó adatokról,
j) a társas vállalkozás – a biztosítottakon túl – a kiegészítõ tevékenységet folytató társas vállalkozóról,
k) a Tbj. 26. §-ának (7) bekezdése szerinti vendéglátó
üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után – a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában bevallott – fizetett nyugdíjbiztosítási járulék
alapjára és összegére vonatkozó adatokról.”
(2) A TnyR. 87. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
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„(6) Az állami adóhatóság és az ONYF az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz
kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló
1997. évi LXXIV. törvény 5. §-ának (9) bekezdése szerinti
adatszolgáltatás rendjérõl megállapodást köt.”

8. §
(1) A TnyR. 88. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„88. § (1) A nyilvántartó lap kiállítására kötelezett a
nyilvántartó lap adattartalmát az ONYF által rendszeresített és a területileg illetékes regionális nyugdíjbiztosítási
igazgatóság által térítésmentesen rendelkezésére bocsátott
számítógépes programmal állítja elõ, és adatszolgáltatási
kötelezettségét számítógépes adathordozón teljesíti. A 87. §
(1) bekezdés g) pontjában említett egyéni vállalkozó, a
mezõgazdasági õstermelõ, a 87. § (1) bekezdés i) és
k) pontjában említett személyek, továbbá az öt fõnél kevesebb biztosítottról történõ adatszolgáltatás esetén a foglalkoztató adatszolgáltatása teljesítettnek számít az elõírt
nyomtatványon történõ adatszolgáltatás mellett akkor is,
ha a személyesen közölt hiteles adatok az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál számítógépes adathordozón rögzítésre kerülnek.”
(2) A TnyR. 88. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adatszolgáltatással kapcsolatos felelõsség – így
különösen: az adatszolgáltatás elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése, a valóságtól eltérõ adatok szolgáltatása – akkor is a nyilvántartásra kötelezettet terheli, ha az
adatszolgáltatást a megbízása alapján – az Art. 7. §-a
(1)–(2) és (6) bekezdésének alkalmazásával – meghatalmazottja, illetve képviselõje teljesíti.”

9. §
A TnyR. a következõ 88/A. §-sal egészül ki:
„88/A. § (1) A nyilvántartásra kötelezett a Tny.
97. §-ának (2) bekezdésében elõírt, 2006. évre vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus ügyintézés
keretében, a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer
erre a célra kialakított szolgáltatásainak igénybevételével
is teljesítheti.
(2) A nyilvántartásra kötelezettnek – az Art. 7. §-a
(1)–(2) bekezdésének alkalmazásával adott meghatalmazással történõ adatszolgáltatás teljesítéséhez – az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezõ meghatalmazott, illetve
képviselõ természetes személyazonosító adatait az ONYF
által erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelentenie az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak. A nyomtatványt és a meghatalmazás eredeti példányát az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság
részére az adatszolgáltatás teljesítését legalább 30 nappal
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megelõzõen kell megküldeni. A nyilvántartásra kötelezettnek a meghatalmazás – az Art. 7. §-a (6) bekezdésének alkalmazásával történõ – visszavonásáról, valamint a közölt
adatokban bekövetkezett változásról a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervet soron kívül kell tájékoztatnia.
(3) Az elektronikus ügyintézés keretében történõ adatszolgáltatás esetén a teljesítéssel meghatalmazott személy
az adatszolgáltatásra rendszeresített számítástechnikai
programot (a továbbiakban: NYENYI program) az ONYF
internetes honlapjáról, a program mûködéséhez szükséges
azonosító állományt az ONYF elektronikus ügyintézési
rendszerébõl töltheti le.
(4) Elektronikus ügyintézés során az adatszolgáltatás
teljesítése a NYENYI program által elõállított export állomány Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren
keresztüli feltöltésével valósul meg.
(5) Az adatszolgáltatásnak a Központi Elektronikus
Szolgáltató Rendszeren keresztüli beérkezésérõl, annak az
ONYF nyilvántartási rendszerébe történõ befogadásáról,
valamint – hibás adattartalom esetén vagy érvényes meghatalmazás hiányában – az adatszolgáltatás befogadásának
visszautasításáról, a nyilvántartásra kötelezett és az adatszolgáltatást teljesítõ személy elektronikus úton, a bejelentéshez rendszeresített nyomtatványon közölt elektronikus
levelezési címre értesítést kap.”

10. §
(1) A TnyR. 89. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„89. § (1) A nyilvántartásra kötelezetteknek a 88. §
(1) bekezdésében meghatározott számítógépes programot,
illetõleg nyomtatványt az erre a célra rendszeresített, a
nyilvántartásra kötelezett (a meghatalmazott, illetve a képviselõ) aláírásával (cégszerû aláírásával) ellátott adatlap
benyújtásával évente kell igényelnie az illetékes regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál. Az igénylésrõl a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság – az adathordozók,
illetõleg a nyomtatvány átadásakor (továbbításakor) – igazolást állít ki. Amennyiben a nyilvántartásra kötelezett
megbízása alapján a meghatalmazott, illetve a képviselõ
jogosult az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az
adatlap benyújtásakor, valamint az adatszolgáltatás teljesítésekor a meghatalmazás eredeti példányát a területileg
illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak be
kell mutatni. A 88/A. §-a szerinti elektronikus ügyintézés
keretében történõ adatszolgáltatás esetén a nyilvántartásra
kötelezettnek nem kell adatlapot benyújtania.
(2) A nyilvántartásra kötelezetteknek a nyilvántartó lapot
a tárgyév december 31. napjával le kell zárni és a Tny.
97. §-ának (2) bekezdésében meghatározott határidõig
a) a biztosítottak születési dátuma szerinti rendezettségben a (4) bekezdés szerinti jegyzéket és
b) az (1) bekezdés szerinti igazolást, továbbá
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c) mágneses adathordozón elkészített adatszolgáltatás
esetén
ca) az adatszolgáltatást tartalmazó adathordozót,
cb) a programból két példányban kinyomtatott konszignációs listát,
d) nyomtatványon történõ adatközlés esetén a lezárt
nyilvántartó lapot
meg kell küldeni a területileg illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére.”
(2) A TnyR. 89. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A nyilvántartó lapot, továbbá a (4) bekezdés szerinti jegyzéket, valamint a mágneses adathordozón teljesített adatszolgáltatás esetén a (2) bekezdés szerinti konszignációs listát és az (1) bekezdés alapján kiállított igazoló lapot a nyilvántartásra kötelezett (a meghatalmazott,
illetve a képviselõ) aláírással (cégszerû aláírással) látja el.
Az elektronikus ügyintézés keretében teljesített adatszolgáltatás esetén a 88/A. §-ban meghatározottak szerint
kell eljárni.”
(3) A TnyR. 89. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A nyilvántartó lapokról – az elektronikus ügyintézés keretében teljesített adatszolgáltatás kivételével – két
példányban jegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza
a) a nyilvántartó lap sorszámát,
b) a biztosított nevét,
c) a biztosított anyjának nevét,
d) a biztosított születésének idejét,
e) a biztosított TAJ-számát.
(5) A nyilvántartásra kötelezett a nyilvántartó lapot
soron kívül lezárja és megküldi az illetékes regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére, ha
a) a biztosított nyugellátás (a megváltozott munkaképességûeket megilletõ rendszeres pénzellátás) megállapítását kérelmezi,
b) hozzátartozói, baleseti hozzátartozói igény elõterjesztésére kerül sor,
c) a Tny. 22/A. §-a szerinti nyugdíjemelési kérelmet
nyújtanak be,
d) a nyugdíjigényt elbíráló szerv azt kéri.”

11. §
A TnyR. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

12. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A TnyR. e rendelettel megállapított rendelkezéseit
a 2006. december 31-ét követõ idõponttól megállapított
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ellátások, valamint az említett idõpontot követõ adatszolgáltatás esetén kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a TnyR.
a) 3–7. §-a,
b) 15. §-a (3) bekezdésében a „2007. január 1-je elõtti
idõponttól megállapításra kerülõ nyugdíjak esetében a”
szövegrész,
c) 69. §-ának (1) és (3)–(4) bekezdése,
d) 74. §-a,
e) 81. §-ának (4) bekezdése,
f) 86. §-ának (6) bekezdése,
g) 1. számú melléklete.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a TnyR.
1. 9/A. §-ának (3) bekezdésében a „családi pótlék
igénylésére vonatkozó rendelkezések szerinti módon,
orvosi igazolással” szövegrész helyébe a „magasabb
összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról rendelkezõ külön jogszabály szerinti szakorvosi igazolással” szövegrész,
2. 14. §-a (6) bekezdésének j) pontjában és 16. §-a
(2) bekezdésének d) pontjában a „2004–2006. években”
szövegrész helyébe „2004–2007. években” szövegrész,
3. 15. §-ának (2) bekezdésében, 89. §-ának (9) és
(11) bekezdésében a „Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész
helyébe a „Szociális és Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész,
4. 23/A. §-ában az „orvosszakértõi szervek” szövegrész
helyébe az „orvosszakértõi szerv” szövegrész,
5. 61. §-ának a) pontjában „az Országos Orvosszakértõi Intézet illetékes bizottságának” szövegrész helyébe
„a jogszabályban meghatározott orvosszakértõi szerv”
szövegrész,
6. 62. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „72/C. §
szerinti orvosi bizottság” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározott orvosszakértõi szerv” szövegrész,
7. 64. §-ának (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és
Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe „felnõttképzésért felelõs miniszter” szövegrész,
8. 68. §-ában a „Fõvárosi és Pest megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság”
szövegrész,
9. 72. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában a „GYSEV
Rt.-nek” szövegrész helyébe a „GYSEV Zrt.-nek” szövegrész, második mondatában a „GYSEV Rt.” szövegrész
helyébe a „GYSEV Zrt.” szövegrész,
10. 72/A. §-a (1) bekezdésében a „Tny. 72. §-ában
megjelölt orvosi bizottság” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározott orvosszakértõi szerv” szövegrész,
11. 72/B. §-ának (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz (kirendeltséghez)”
szövegrész helyébe a „regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz” szövegrész, 85. §-ának (1) bekezdésében a
„megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságot (kirendeltséget)”
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szövegrész helyébe a „regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot” szövegrész,
12. 72/B. §-ának (14) bekezdésében, 76/B. §-ában
az „Országos Nyugdíj-biztosítási Fõigazgatóság” szövegrész helyébe, továbbá 72/B. §-ának (20) bekezdésében,
87. §-ának (3)–(4) bekezdésében, 88. §-ának (2) és (4) bekezdésében, valamint 89. §-ának (9) és (11) bekezdésében
az „Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság” szövegrész helyébe az „ONYF” szövegrész,
13. 73/A. §-ának (1) bekezdésében a „Tny. 83. §-ának
(3) bekezdése” szövegrész helyébe „Tny. 83/A. §-ának
(1) bekezdése” szövegrész,
14. 76/A. §-ának (1) bekezdésében a „csõdeljárásról,
a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.)” szövegrész
helyébe a „csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)”
szövegrész,
15. 79. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 81. §-ának
(1)–(2) bekezdésében, 84/A. §-ának (3) bekezdésében
a „Magyar Államkincstárnál” szövegrész helyébe a
„kincstár illetékes területi szervénél” szövegrész,
16. 84/A. §-ának (1) bekezdésében a „(4) bekezdése”
szövegrész helyébe a „(6) bekezdése” szövegrész,
17. 85. §-ának (2) bekezdésében a „(3) bekezdés” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés” szövegrész,
18. 85. §-ának (3) bekezdésében a „(3) bekezdésének”
szövegrész helyébe az „(5) bekezdésének” szövegrész,
19. 87. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 87. §-ának
(2) bekezdésében, valamint 88. §-ának (5) bekezdésében
a „Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága” szövegrész
helyébe a „kincstár illetékes területi szerve” szövegrész,
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20. 87. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe
a „mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv”
szövegrész,
21. 87. §-ának (2) bekezdésében és 88. §-ának (5) bekezdésében a „megyei egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározott, területileg illetékes egészségbiztosítási szerv” szövegrész,
22. 87. §-ának (4) bekezdésében az „illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „területileg illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság”
szövegrész,
23. 88. §-ának (2) és (5) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóság” szövegrész,
24. 89. §-ának (6) és (10) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „területileg
illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság” szövegrész, 89. §-ának (8) bekezdésében az „Országos Nyugdíj-biztosítási Fõigazgatósággal” szövegrész helyébe az
„ONYF-fel” szövegrész
lép.
(5) Az egyes társadalombiztosítási tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 159/2006. (VII. 27.) Korm. rendelet
14–15. §-a és 18. §-a (2) bekezdésének b) pontja nem lép
hatályba.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet a 327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez]
A keresetek beszámításához alkalmazandó valorizációs szorzószámok
év

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

1950.

19,216

23,309

27,434

34,924

39,324

46,167

57,293

1951.

17,995

21,828

25,691

32,705

36,826

43,234

53,653

1952.

14,161

17,178

20,218

25,738

28,980

34,023

1953.

13,335

16,175

19,038

24,236

27,290

32,038

1954.

12,176

14,770

17,384

22,129

24,918

1955.

11,581

14,047

16,534

21,048

1956.

10,705

12,986

15,284

1957.

9,194

11,153

13,127

1958.

8,991

10,906

1959.

8,622

1960.

8,422

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

67,835

76,450

85,166

98,962 118,359 135,284 142,996 157,438

63,525

71,593

79,754

92,675 110,839 126,689 133,910 147,435

42,223

49,992

56,340

62,763

72,931

87,225

99,699 105,381 116,025

39,759

47,075

53,053

59,102

68,676

82,137

93,882

99,233 109,256

29,253

36,304

42,983

48,442

53,965

62,707

74,998

85,722

90,608

99,760

23,700

27,823

34,529

40,882

46,074

51,326

59,641

71,331

81,531

86,179

94,883

19,456

21,908

25,720

31,918

37,791

42,591

47,446

55,133

65,939

75,368

79,664

87,710

16,710

18,816

22,090

27,413

32,457

36,580

40,750

47,351

56,632

64,730

68,420

75,330

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

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

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

évi megállapítás
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év

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

1. szám

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

évi megállapítás

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.
rendelete
a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerû rendszeres
szociális ellátásoknak a vizitdíj bevezetésével
összefüggõ emelésérõl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés g) pontjában megállapított hatáskörében, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi. LXXXI. törvény 101. §-a (1) bekezdésének
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:

1. §
(1) 2007. február 15-étõl meg kell emelni a 2007. február 15-ét megelõzõ idõponttól megállapított
a) saját jogú nyugellátást,
b) hozzátartozói nyugellátást,
c) rendszeres szociális járadékot,
d) átmeneti járadékot,
e) egészségkárosodási járadékot,
f) rokkantsági járadékot,
g) házastársi pótlékot, házastársi pótlékhoz járó kiegészítést,
h) házastárs után járó jövedelempótlékot,
i) központi szociális segélyt,
ha a jogosult részére folyósított – az a)–i) pont szerinti –
ellátások együttes havi összege nem haladja meg az
54 260 forintot.
(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti ellátásnak
(a továbbiakban: nyugellátás) minõsül
a) a társadalombiztosítási nyugellátás,
b) a szociális biztonsági (szociálpolitikai) nemzetközi
egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a
magyar szerzõdõ felet terhelõ nyugdíjrész, illetve nyugdíj,
c) a bányásznyugdíj,
d) az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók nyugdíja,
e) a korengedményes nyugdíj,
f) a szolgálati nyugdíj,
g) a mezõgazdasági szövetkezeti, szakszövetkezeti
járadék,
h) a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt
összegû járadéka.
(3) Az emelés havi összege
a) 300 forint, ha a jogosult részére folyósított – az
(1) bekezdés szerinti – ellátások együttes havi összege
nem haladja meg a 27 130 forintot,
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b) 200 forint, ha a jogosult részére folyósított – az
(1) bekezdés szerinti – ellátások együttes havi összege
meghaladja a 27 130 forintot.

2. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésének a)–f) pontja szerinti, 2007.
február 14-ét követõ, de 2008. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított ellátásokat – kivéve azokat a nyugellátásokat, amelyeket az adott nyugellátás jogszabályban
meghatározott legkisebb összegére (a továbbiakban: minimálnyugdíj) vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kell
megállapítani – az 1. § (3) bekezdésében meghatározottak
szerint megemelt összegben kell megállapítani, ha
a) a jogosult részére megállapításra kerülõ, illetve már
folyósított – az 1. § (1) bekezdése szerinti – ellátások
együttes havi összege nem haladja meg az 54 260 forintot,
és
b) a jogosultnak nem folyósítanak e rendelet szerint
már megemelt, illetve emelt összegben megállapított – az
1. § (1) bekezdése szerinti – ellátást.
(2) Az a személy, akinek a nyugellátását a 2007. február 14-ét követõ, de 2008. január 1-jét megelõzõ idõponttól, a minimálnyugdíjra vonatkozó rendelkezések alkalmazásával kell megállapítani, emelt összegû nyugellátásra
akkor jogosult, ha
a) a minimálnyugdíj, valamint a jogosult által megszerzett szolgálati idõ és kereset, jövedelem alapján számított nyugellátás (a továbbiakban: számított nyugellátás)
különbsége nem éri el a 300 forintot, illetve – I. vagy
II. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj esetén – a 200 forintot, továbbá
b) a jogosult megfelel az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti feltételeknek.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a nyugellátást úgy
kell kiszámítani, hogy a számított nyugellátást 300 forinttal,
illetve – I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj esetén – 200 forinttal
kell megemelni.
3. §
(1) Az 1. § szerinti emelés, illetve a 2. § szerinti emelt
összegû megállapítás csak egy ellátás után jár. Ha a jogosult részére egyidejûleg több ellátást folyósítanak, illetve
állapítanak meg, az 1. § (1) bekezdésben meghatározott
sorrendben elõbb álló ellátást kell megemelni, illetve
emelt összegben megállapítani.
4. §
2007. február 15-étõl 300 forinttal meg kell emelni a
vakok személyi járadékát.

96

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

1. szám

5. §

9. §

(1) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak
a) az 1. § (1) bekezdésének c)–i) pontja szerinti ellátások emelésének, emelt összegû megállapításának fedezetét,
b) az 1. § (2) bekezdésének c)–d) és g)–h) pontja szerinti ellátások emelésének, emelt összegû megállapításának fedezetét,
c) a végrehajtás költségeit.

A TnyR. 64/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„64/D. § A 2007. február 14-ét követõ, de 2008. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ árvaellátás legkisebb összege [Tny. 56. § (4) bekezdése] havi
23 080 forint.”

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti összegek átutalásának, illetve elszámolásának módjáról és idõpontjáról
a Pénzügyminisztérium, az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megállapodást köt.
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti összegek
átutalására, illetve elszámolásának módjára külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

6. §
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi.
LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 11. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § A 2007. február 14-ét követõ, de 2008. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ öregségi
teljes nyugdíj legkisebb összege [Tny. 12. § (3) bekezdése] havi 27 130 forint.”

10. §
(1) Ez a rendelet 2007. február 15-én lép hatályba.
A 2007 februárjára járó ellátást a jogosultak számára már
emelt összegben kell folyósítani.
(2) A jogosultat 2007 februárjában az 1. § (3) bekezdése, a 2. §, illetve a 4. § szerinti emelési összeg fele illeti
meg.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl
és illetékességérõl

7. §
A TnyR. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 2007. február 14-ét követõ, de 2008. január 1-jét
megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ rokkantsági
nyugdíj legkisebb összege [Tny. 29. § (6) bekezdés] a
III. rokkantsági csoportban havi 27 130 forint, a II. rokkantsági csoportban havi 28 340 forint, az I. rokkantsági
csoportban havi 29 370 forint.”

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-a (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének d), i) és n) pontjában,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 61. §-ának (3) bekezdésében és 85. §-ának
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ
rendeletet alkotja:

8. §
A gyámhatóság szervezete
A TnyR. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 2007. február 14-ét követõ, de 2008. január 1-jét
megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege a III. rokkantsági csoportban havi 27 200 forint, a II. rokkantsági csoportban
havi 28 560 forint, az I. rokkantsági csoportban havi
29 530 forint.”

1. §
(1) A gyámhatóság feladat- és hatáskörét
a) a települési önkormányzat jegyzõje,
b) a városi gyámhivatal,
c) a szociális és gyámhivatal
gyakorolja.
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(2) A Kormány városi gyámhivatalként a mellékletben
kijelölt települési önkormányzat polgármesteri hivatalának
gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézõjét jelöli ki.
(3) A mellékletben kijelölt városi gyámhivatal a feladatés hatáskörét a mellékletben meghatározott illetékességi
területén, az ott felsorolt településekre kiterjedõen is
ellátja.
(4) A Kormány szociális és gyámhivatalként a közigazgatási hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szakigazgatási szervét jelöli ki.
(5) A közigazgatási hivatal külön jogszabályban meghatározott megyei kirendeltségén a szociális és gyámhivatalnak területi osztálya mûködik.

2. §
(1) A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyekben általános elsõ fokú hatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzõje, illetve a városi gyámhivatal. A városi
gyámhivatal az e rendeletben meghatározott kivételekkel
ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály az elsõfokú gyámhatóság hatáskörébe utal.
(2) Az e rendeletben meghatározott ügyekben elsõ fokú
hatóságként jár el a szociális és gyámhivatal.
(3) A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság
a) a települési önkormányzat jegyzõjének, a városi
gyámhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági
ügyeiben a szociális és gyámhivatal,
b) a szociális és gyámhivatal által elsõ fokon elbírált
ügyekben a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter).

A GYÁMHATÓSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A települési önkormányzat jegyzõjének
feladat- és hatásköre
3. §
(1) A települési önkormányzat jegyzõje
a) teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel,
b) külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot
felmenti, továbbá megállapítja munkadíját,
c) a városi gyámhivatal felkérésére a gyámsági és
gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít, valamint közremûködik a gyámhivatali határozatok végrehajtásában,
d) felveszi a szülõ nyilatkozatát, amelyben hozzájárul
gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
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e) dönt a gyermek védelembe vételérõl és annak megszüntetésérõl,
f) a gyermeket azonnali intézkedést igénylõ esetben a
különélõ másik szülõnél, más hozzátartozónál vagy más
alkalmas személynél, illetve nevelõszülõnél, vagy – ha
erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában
helyezi el,
g) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát,
h) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek gyámjául rendelt, tartásra
köteles hozzátartozó kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát,
i) közremûködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerzõdésben meghatározottak
szerint,
j) közremûködik a gondozási díj, valamint a megelõlegezett gyermektartásdíj behajtásában,
k) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.
(2) A mellékletben kijelölt települési önkormányzat
jegyzõje dönt a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek
napközbeni ellátása mûködésének engedélyezésérõl.

A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre
4. §
A városi gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében
a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélõ másik szülõnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelõszülõnél, vagy – ha erre
nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékos személyek
otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában,
b) megállapítja a szülõi felügyeleti jog feléledését,
c) dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú
elhelyezés megszüntetésérõl és megváltoztatásáról,
d) átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejûleg
gyámot (hivatásos gyámot) rendel,
e) tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejûleg
gyámot (hivatásos gyámot) rendel,
f) dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek
kapcsolattartásáról,
g) figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülõ kapcsolatának alakulását, a szülõnek a
gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttmûködését,
h) dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetésérõl,
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i) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelésérõl,
j) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetésérõl,
k) megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett
gyermek lakóhelyét,
l) dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális
szükségletû gyermek nevelési felügyeletérõl,
m) közremûködik a bírósági végrehajtási eljárásban.

5. §
A városi gyámhivatal a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt
a) az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
b) a gyermektartásdíj megelõlegezésérõl.

6. §
A városi gyámhivatal a gyermek családi jogállásának
rendezése érdekében
a) teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel,
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét,
c) hozzájárul – cselekvõképtelen jogosult esetén – a
családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejûleg eseti gondnokot rendel.
7. §
A városi gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban
a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra
alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
b) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,
c) elbírálja és jóváhagyja a szülõnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy
általi örökbefogadásához,
d) dönt az örökbefogadás engedélyezésérõl,
e) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás
felbontásáról,
f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülõ
adatairól.

8. §
(1) A városi gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet
a) a gyermek elhelyezése, illetve kiadása,
b) a gyermeket megilletõ tartási követelés érvényesítése,
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c) a szülõi felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
d) a gyermek örökbefogadásának felbontása,
e) a cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezés
és annak megszüntetése,
f) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása
iránt.
(2) A városi gyámhivatal feljelentést tesz
a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása,
b) a gyermek sérelmére elkövetett bûncselekmény
miatt.

9. §
A városi gyámhivatal a szülõi felügyeleti joggal, illetve
a gyermektartásdíjjal kapcsolatban
a) dönt a gyermek és a szülõ, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról,
b) intézkedik a bíróság, valamint a városi gyámhivatal
által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról,
c) dönt a szülõ jognyilatkozatának érvényességéhez
szükséges jóváhagyásról,
d) dönt a szülõi felügyeleti jog körébe tartozó olyan
kérdésrõl, amelyben a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk nem jutottak egyetértésre,
e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
f) jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására
vonatkozó nyilatkozatot,
g) engedélyezi a gyermek részére a szülõi ház vagy a
szülõk által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve
a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban
kiadott engedélyt,
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésérõl,
i) eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben,
j) engedélyezi a tanköteles gyermek mûvészeti, sport-,
modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történõ
foglalkoztatását.

10. §
A városi gyámhivatal a gyámsággal és gondnoksággal
kapcsolatban
a) a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel,
b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel,
c) irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét,
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a
gondnokot,
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e) külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel,
továbbá megállapítja a munkadíjukat.

11. §
A városi gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban
a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történõ elhelyezésérõl, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történõ befektetésérõl, letétben kezelésérõl, valamint
egyéb tárgyak letétbe helyezésérõl,
b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
c) rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést,
ha a szülõk a gyermek vagyonának kezelése tekintetében
kötelességüket nem teljesítik,
d) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
e) közremûködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és
ingatlan vagyonával és vagyoni értékû jogával kapcsolatos
ügyekben,
f) közremûködik a hagyatéki eljárásban.
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(1) A szociális és gyámhivatal ellenõrzési jogkörében
legalább négyévenként ellenõrzi
a) a gyámhatóságok gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerûségét,
b) az egészségügyi szakfelügyelet kivételével a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet vagy a kijelölt módszertani feladatokat ellátó intézmény, illetve az Országos
Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékbe felvett szakértõ
szükség szerinti bevonásával – a külön jogszabályban
meghatározottak szerint – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók tevékenységét.
(2) A szociális és gyámhivatal az (1) bekezdésben meghatározott ellenõrzési jogkörét a közigazgatási hivatal vezetõjével egyeztetett éves ellenõrzési terv és program szerint gyakorolja, amelyben meghatározza a teljes körû, illetve célellenõrzés alá vont szerveket, valamint a célvizsgálati tárgyköröket.
(3) A miniszter a szociális és gyámhivatal vezetõjét az
ellenõrzési tervben meghatározottakon túl vizsgálat lefolytatására utasíthatja.
(4) A szociális és gyámhivatal vezetõje az ellenõrzési
tervrõl, valamint az ellenõrzések tapasztalatairól tájékoztatja a minisztert.

15. §
12. §
Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nem magyar állampolgárságú (külföldi) gyermek érdekében való intézkedésre kijelölt gyámhivatal [Gyvt. 72–73. §] feladatait a
Budapest Fõváros V. Kerület Gyámhivatala látja el.

A szociális és gyámhivatal a 14. §-ban meghatározott
feladatok ellátása során jogosult szakmai koordinációs értekezletet összehívni, elsõsorban a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladat- és hatásköröket ellátó hatóságok, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók számára.

A szociális és gyámhivatal feladat- és hatásköre

16. §

13. §

A szociális és gyámhivatal a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, illetve az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékbe felvett szakértõk véleményének kikérésével kijelöli a gyermekjóléti alapellátást, illetve a
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények közül
a szakmai módszertani feladatokat ellátó intézményeket.

A szociális és gyámhivatal
a) ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési
önkormányzat jegyzõjének és a városi gyámhivatalnak a
szakmai irányítását, felügyeletét és ellenõrzését,
b) elsõ fokon dönt a gyermekek átmeneti gondozása és
a gyermekvédelmi szakellátások mûködésének engedélyezésérõl,
c) másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési
önkormányzat jegyzõjének, a városi gyámhivatalnak a
gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben,
d) ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt egyéb
feladatokat.

17. §
A szociális és gyámhivatal – a miniszter által meghatározottak szerint – közremûködik az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében.
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18. §

A szociális és gyámhivatal a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet bevonásával véleményezi a helyi önkormányzatnak – a Gyvt. 121. §-ának (2) bekezdése alapján megküldött – az önkormányzati ellátórendszer átalakítására
vonatkozó javaslatait, és szükség esetén kezdeményezi a
javaslatok megváltoztatását.

19. §
A szociális és gyámhivatal elõsegíti és koordinálja a
bûnelkövetés, illetve a bûnismétlés megelõzését célzó
programok indítását a veszélyeztetett, továbbá a bûncselekményt elkövetett, de nem büntethetõ, valamint a büntetõeljárás alá vont gyermekek számára.

20. §
A szociális és gyámhivatalok szakmai irányítását a miniszter látja el, amelynek során
a) négyévenként ellenõrzi a szociális és gyámhivatalok
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét, az alapellátó és szolgáltató intézményrendszer, valamint a gyámhatóság szakmai munkáját,
b) részt vesz a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által koordinált, a közigazgatási hivatalokon belül mûködõ szakigazgatási szervek tevékenységének szakmai
irányítását ellátó miniszterek bevonásával zajló felügyeleti vizsgálatokban, meghatározza az ellenõrzés szakmai
szempontjait,
c) a szociális és gyámhivatalok számára meghatározza
az éves ellenõrzési terv kiemelt területeit és értékeli a szociális és gyámhivatalok éves beszámoló jelentéseit.

A GYÁMHATÓSÁG ILLETÉKESSÉGÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
Általános illetékesség
21. §
(1) Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek
területén
a) a gyermek szülõi felügyeletet gyakorló szülõjének,
gyámjának,
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b) az ügyei vitelében akadályozott, illetõleg cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt álló személynek,
c) az ideiglenes gondnokrendeléssel, zárgondnok kirendelésével, valamint gondnokság alá helyezési eljárással
érintett személynek
a lakóhelye található.
(2) Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk
lakóhelye különbözõ gyámhatóságok illetékességi területen található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik
szülõjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár
el, amelynek területén az anya lakóhelye található.
(3) Lakóhely hiányában – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint – a gyámhatóság illetékességét a tartózkodási
hely határozza meg.
(4) Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában,
a gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az eljárásra a 3. § szerinti ügyekben a Budapest Fõváros V. Kerület Önkormányzat Jegyzõje, a 4–12. §-ban
foglalt ügyekben pedig a Budapest Fõváros V. Kerület
Gyámhivatala illetékes.

Egyéb illetékesség
22. §
(1) Bármely gyámhatóság – a jogszabályi feltételek
fennállása esetén – intézkedik a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése iránt, amelyrõl haladéktalanul értesíti az
illetékes gyámhatóságot.
(2) Bármely gyámhatóság illetékes
a) nyilatkozat felvételére, ha a szülõ azt a gyermeke
örökbefogadásához az örökbefogadó személyét és személyi
adatait nem ismerve teszi,
b) rendezetlen családi jogállású gyermekre vonatkozóan apai elismerõ nyilatkozat felvételére, azzal, hogy annak egy példányával értesíteni kell a gyermek születési helye szerint illetékes anyakönyvvezetõt és a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzõjét.
(3) Ha a gyermeknek, illetve az ügyei vitelében akadályozott vagy cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt
álló személynek nincs törvényes képviselõje, illetve annak
kiléte nem állapítható meg, az eljárásra az a gyámhatóság
illetékes, amelynek területén a gyámrendelés, illetve
gondnokrendelés szükségessé vált.
(4) A gondozási díj, valamint a megelõlegezett gyer
mektartásdíj behajtása iránti eljárásra a kötelezett lakóhelye
szerinti települési önkormányzat jegyzõje az illetékes.
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(5) Az illetékesség nem változik a gondnokság alá helyezés iránti per befejezéséig.
(6) Méhmagzat részére az a városi gyámhivatal illetékes
gondnokot rendelni, amelynek területén az anya lakóhelye
van.
(7) Ha a gyám vagy gondnok (eseti gondnok) személyében változás történt, és ez illetékesség-változást eredményez, a vagyonkezelésre jogosult volt gyám vagy gondnok
(eseti gondnok) az illetékessé vált városi gyámhivatalnak
tartozik végszámadással.
(8) Ha a tizenhatodik életévét betöltött gyermek kíván
házasságot kötni, az elõzetes engedélyt bármelyik házasulandó fél lakóhelye szerinti városi gyámhivatal megadhatja, errõl azonban a másik városi gyámhivatalt értesíteni
kell.
(9) Ha a gyermek gyámhivatali engedéllyel a szülõi házat elhagyta, ezt követõen a városi gyámhivatal illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg.
(10) A Gyvt. 80. §-ának (3) bekezdésében meghatározott esetben az örökbefogadással kapcsolatos eljárásra
a gyermek lakóhelye szerinti városi gyámhivatal az illetékes.
(11) Azt a krízishelyzetben lévõ várandós anyát, aki állapotát környezete és hozzátartozói elõtt titokban szándékozik tartani (a továbbiakban: titkolt terhesség) kérelmére
bármely családok átmeneti otthonának be kell fogadnia.
(12) Titkolt terhesség esetén az örökbefogadási eljárásra
a gyermek születési helye szerinti városi gyámhivatal az
illetékes.
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elrendelõ városi gyámhivatal a gyermek valamennyi – a
városi gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi és gyámügyi – ügyében illetékes eljárni.
(5) A fiatal felnõttek utógondozói ellátása ügyében az a
városi gyámhivatal illetékes, amely az önjogúvá válással
összefüggésben döntött.
(6) Ha a gyermeket nevelõ szülõ szülõi felügyeleti joga
megszûnt vagy szünetel, a másik szülõ szülõi felügyeleti
joga feléledésének megállapítására irányuló vagy a gyermek másnál történõ elhelyezése iránti per megindítására
az a városi gyámhivatal illetékes, amelynek területén a
gyermeket nevelõ szülõ lakóhelye volt.
(7) A szülõi felügyelet megszüntetése iránt pert indító
városi gyámhivatal illetékes a gyermek tartós nevelésbe
vételére is.
(8) Az örökbefogadás elõtti eljárásra az a városi gyámhivatal illetékes, amelynek területén az örökbe fogadni
szándékozó személy lakóhelye van. Ha az örökbe fogadni
szándékozók lakóhelye különbözõ városi gyámhivatalok
illetékességi területén van, az eljárásra – a kölcsönös tájékoztatás mellett – az örökbe fogadni szándékozók lakóhelye
szerinti bármelyik városi gyámhivatal illetékes.
(9) Ha az örökbefogadás felbontásakor az örökbefogadott
nagykorú, az illetékességet lakóhelye, ennek hiányában az
örökbefogadó lakóhelye határozza meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. §

23. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(1) A gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje – a Gyvt. 68. §-ában
foglalt feltételek fennállása esetén – elrendeli a gyermek
védelembe vételét, amelyrõl haladéktalanul értesíti a 21. §
szerinti települési önkormányzat jegyzõjét.
(2) Ha a gyermeket a városi gyámhivatal ideiglenes hatállyal a különélõ másik szülõnél, másik hozzátartozónál
vagy arra alkalmas más személynél helyezte el, a gyermek
ügyében – a gyermek elhelyezésére irányuló per jogerõs
befejezéséig – az a gyámhivatal jár el, amelynél az elsõfokú
eljárás indult.
(3) Ha a gyermeket átmeneti nevelésbe vették, a városi
gyámhivatal illetékessége mindaddig fennáll, ameddig a
gyermek lakóhelye nem változik meg. Ha a gyermek lakóhelye megváltozik, a városi gyámhivatal illetékességét a
gyermek lakóhelye határozza meg.
(4) A városi gyámhivatal illetékessége a tartós nevelésbe
vétel fennállása alatt nem változik. A tartós nevelésbe vételt

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.)
aa) 1. §-a,
ab) 3–5. §-a és a 3. §-t megelõzõ alcím,
ac) 7. §-a,
ad) 1. számú melléklete;
b) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 3. §-ának
(3) bekezdése.
(3) Nem lép hatályba az egyes gyermekvédelmi és
gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
251/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet
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a) 20. §-a,
b) 3. számú melléklete.

25. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gyer.
5/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/A. § (1) A szociális és gyámhivatal a bûnelkövetés,
illetve a bûnismétlés megelõzését célzó feladata ellátása
érdekében
a) tájékoztatást kér és nyilvántartást vezet a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, illetve az általuk fenntartott intézmények által a bûnelkövetés, illetve a bûnismétlés
megelõzése céljából indított programokról,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek védelmét szolgáló bûnmegelõzési pályázati felhívásokat,
azokról tájékoztatja a helyi önkormányzatokat, gyermekjóléti szolgálatokat, civil szervezeteket,
c) segítséget nyújt a b) pont szerinti pályázatok benyújtásához és az elnyert támogatások cél szerinti felhasználásához,
d) illetékességi területén összehangolja a gyermekek
számára indított bûnmegelõzési programokat,
e) együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személyekkel és intézményekkel, közoktatási intézményekkel, a pártfogó felügyelõi szolgálattal, a
rendõrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, valamint a
drogmegelõzést, illetve drogrehabilitációt végzõ intézményekkel,
f) részt vesz a kábítószerügyi egyeztetõ fórum, illetve
az illetékességi területén mûködõ bûnmegelõzési tanács
munkájában,
g) kapcsolatot tart az áldozatvédelemben szerepet vállaló civil szervezõdésekkel, illetve a rendõrség áldozatvédelmi referensével,
h) közvetíti az illetékességi területén kívül mûködõ
vagy országos szervezetek által kezdeményezett programokat, képzéseket és segítséget nyújt ezek igénybevételéhez,
i) a gyámhatóságok ellenõrzése során, a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi intézményekben értékeli a bûnmegelõzési tevékenységet, különös tekintettel a gyermeket veszélyeztetõ körülmények feltárására irányuló tevékenységre,
j) a gyermek sérelmére elkövetett bûncselekmény gyanúja esetén segítséget nyújt a tudomást szerzõ gyámható
ságoknak, valamint a gyermekvédelmi rendszerben mûködõ
szakembereknek a szükséges feljelentés megtételéhez,

1. szám

k) a büntetõjogi felelõsségre nem vonható 14 év alatti
elkövetõk ügyében szakmai támogatást nyújt a települési
önkormányzat jegyzõjének (a továbbiakban: jegyzõ) és a
gyermekjóléti szolgálatnak a kiskorú, illetve családja részére nyújtandó segítségre vonatkozóan, továbbá kezdeményezi a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket, és
ezek végrehajtását ellenõrzi.
(2) A szociális és gyámhivatal minden év június
30. napjáig az elõzõ évre vonatkozóan a 2. számú melléklet szerinti jelentésben elemzi az illetékességi területén a
gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bûnelkövetés helyzetét,
és értékeli a bûnmegelõzési tevékenységet.
(3) A szociális és gyámhivatal a (2) bekezdés szerinti jelentés elkészítéséhez tájékoztatást kér
a) az Igazságügyi Hivatal illetékes területi hivatalától,
a rendõrségtõl, valamint a jegyzõtõl és a gyermekjóléti
szolgálattól a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bûnelkövetõk számáról, az általuk elkövetett bûncselekményekrõl,
azok okairól,
b) a gyermekjóléti szolgálattól a családgondozás és a
védelembe vétel eredményérõl.
(4) A (3) bekezdés szerinti jelentés ismertetése és a bûnmegelõzés érdekében elvégzendõ feladatok megvitatása
céljából a szociális és gyámhivatal egyeztetõ értekezletet
tart. Az értekezletre meghívja a gyermekjogi képviselõt,
az önkormányzatok, a rendõrség, az ügyészség, a bíróság,
a drogmegelõzést, illetve drogrehabilitációt végzõ intézmények, a családsegítõ és a gyermekjóléti szolgálatok, a
gyermekvédelmi intézmények, a közoktatási intézmények, a pártfogó felügyelõi szolgálat, a büntetés-végrehajtási intézet, valamint a bûnmegelõzésben és az áldozatvédelemben érintett civil szervezetek képviselõit.
(5) Az értekezletrõl készített írásbeli összefoglalót a
szociális és gyámhivatal az elhangzott javaslatokkal
együtt megküldi az értekezletre meghívottaknak.”

26. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének II/1. pontja az „óvónõ”
szövegrészt követõen az alábbiakkal egészül ki:
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[II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen
Fizetési osztályok
Megnevezés
A

B

C

D

1. Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás
keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását,
szociális segítését közvetlenül szolgáló tevékenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott, felsõfokú végzettséggel és
szakképzettséggel történõ ellátása
óvónõ
,,szakgondozó
27. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gymr.
3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A mûködést engedélyezõ szerv
a) gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátása esetén a szolgáltató (intézmény) székhelye,
illetõleg telephelye szerint illetékes, a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet mellékletében kijelölt
települési, fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: városi jegyzõ),
b) helyettes szülõi hálózat, nevelõszülõi hálózat, külsõ
férõhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén a mûködtetõ székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal,
c) az a)–b) pontban nem szabályozott szolgáltatótevékenység engedélyezése esetén a szolgáltató (intézmény)
székhelye, illetõleg telephelye szerint illetékes szociális és
gyámhivatal.”
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gymr.
3. §-a (7) bekezdésének bevezetõ rendelkezése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély
kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról az arról hozott
jogerõs határozat – a jogerõre emelkedés idõpontját igazoló záradékkal ellátott – másolatának vagy a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított
határozat másolatának egyidejû megküldésével értesíti”

28. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Gymr.
a) 7/A. §-ának (1) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézetnek” szövegrész helyébe a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnek” szöveg,
b) 7/A. §-a (2) bekezdésének elsõ és második mondatában,
valamint 15. §-a (1) bekezdésének második mondatában a
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*
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H

*

I
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*]

„Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész
helyébe a „Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet” szöveg
lép.

29. §
Ahol rendelet megyei, fõvárosi szociális és gyámhivatalt,
illetve megyei, fõvárosi gyámhivatalt említ azon szociális
és gyámhivatalt kell érteni.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1. BARANYA MEGYE
Bóly
Harkány
Komló
Mohács
Pécs
Pécsvárad
Sásd
Sellye
Siklós
Szentlõrinc
Szigetvár
Villány
1.1. Bóly Gyámhivatal
Babarc
Belvárdgyula
Borjád
Bóly
Hásságy
Kisbudmér
Liptód
Máriakéménd
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Monyoród
Nagybudmér
Olasz
Pócsa
Szajk
Szederkény
Töttõs
Versend
1.2. Harkány Gyámhivatal
Harkány
1.3. Komló Gyámhivatal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Hegyhátmaróc
Hosszúhetény
Kárász
Komló
Köblény
Liget
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Mánfa
Máza
Mecsekpölöske
Szalatnak
Szárász
Szászvár
Tófû
Vékény
1.4. Mohács Gyámhivatal
Bár
Bezedek
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Majs
Maráza
Mohács
Nagynyárád
Palotabozsok
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szebény
Székelyszabar
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Szûr
Udvar
Véménd
1.5. Pécs Gyámhivatal
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Baksa
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótõttõs
Kozármisleny
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Ócsárd
Orfû
Pécs
Pécsudvard
Pellérd
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilvás
Szõke
Szõkéd
Tengeri
Téseny
1.6. Pécsvárad Gyámhivatal
Apátvarasd
Berkesd
Erdõsmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Hidas
Kátoly
Kékesd
Lovászhetény
Martonfa
Mecseknádasd
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Nagypall
Óbánya
Ófalu
Pereked
Pécsvárad
Szellõ
Szilágy
Zengõvárkony
1.7. Sásd Gyámhivatal
Alsómocsolád
Ág
Bakóca
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Felsõegerszeg
Gerényes
Gödre
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Mágocs
Mekényes
Mezõd
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Oroszló
Palé
Sásd
Szágy
Tarrós
Tékes
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
1.8. Sellye Gyámhivatal
Adorjás
Baranyahidvég
Besence
Bogádmindszent
Bogdása
Csányoszró
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávasztára
Felsõszentmárton
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Hirics
Kákics
Kemse
Kisasszonyfa
Kisszentmárton
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Kórós
Lúzsok
Magyarmecske
Magyartelek
Markóc
Marócsa
Nagycsány
Okorág
Ózdfalu
Páprád
Piskó
Sámod
Sellye
Sósvertike
Vajszló
Vejti
Zaláta
1.9. Siklós Gyámhivatal
Alsószentmárton
Babarcszõlõs
Beremend
Bisse
Csarnóta
Cún
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Egyházasharaszti
Garé
Gordisa
Ipacsfa
Kásád
Kémes
Kisdér
Kisharsány
Kiskassa
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Márfa
Matty
Nagyharsány
Nagytótfalu
Old
Pécsdevecser
Peterd
Rádfalva
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Szaporca
Szava
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Tésenfa
Túrony
Újpetre
Vokány
1.10. Szentlõrinc Gyámhivatal
Bicsérd
Boda
Bükkösd
Cserdi
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Gerde
Gyöngyfa
Helesfa
Hetvehely
Kacsóta
Királyegyháza
Okorvölgy
Pécsbagota
Sumony
Szentlõrinc
Szabadszentkirály
Szentkatalin
Velény
Zók
1.11. Szigetvár Gyámhivatal
Almamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bürüs
Csebény
Csertõ
Dencsháza
Endrõc
Gyöngyösmellék
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Katádfa
Kétújfalu
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Patapoklosi

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

1. szám

Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szentdénes
Szentegát
Szentlászló
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Zádor
1.12. Villány Gyámhivatal
Illocska
Ivánbattyán
Kisjakabfalva
Kislippó
Lapáncsa
Magyarbóly
Márok
Palkonya
Villány
Villánykövesd

2. BÁCS-KISKUN MEGYE
Baja
Bácsalmás
Izsák
Jánoshalma
Kalocsa
Kecel
Kecskemét
Kerekegyháza
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskõrös
Kiskunmajsa
Kunszentmiklós
Lajosmizse
Solt
Soltvadkert
Szabadszállás
Tiszakécske
2.1. Baja Gyámhivatal
Bácsszentgyörgy
Bácsbokod
Bácsborsód
Baja
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Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút
2.2. Bácsalmás Gyámhivatal
Bácsalmás
Bácsszõlõs
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza
2.3. Izsák Gyámhivatal
Fülöpszállás
Izsák
2.4. Jánoshalma Gyámhivatal
Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Mélykút
2.5. Kalocsa Gyámhivatal
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dusnok
Fajsz
Foktõ
Géderlak
Hajós
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Szakmár
Újtelek
Uszód
2.6. Kecskemét Gyámhivatal
Ágasegyháza
Ballószög
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Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Ladánybene
Lakitelek
Nyárlõrinc
Orgovány
Szentkirály
Városföld
2.7. Kerekegyháza Gyámhivatal
Fülöpháza
Kerekegyháza
Kunbaracs
2.8. Kecel Gyámhivatal
Kecel
Császártöltés
2.9. Kiskunfélegyháza Gyámhivatal
Bugac
Bugacpusztaháza
Fülöpjakab
Gátér
Kiskunfélegyháza
Kunszállás
Pálmonostora
Petõfiszállás
Tiszaalpár
2.10. Kiskunhalas Gyámhivatal
Balotaszállás
Harkakötöny
Imrehegy
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana
2.11. Kiskunmajsa Gyámhivatal
Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Szank
2.12. Kiskõrös Gyámhivatal
Akasztó
Csengõd
Kaskantyú
Kiskõrös
Páhi
Soltszentimre
Tabdi
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2.13. Kunszentmiklós Gyámhivatal
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szalkszentmárton
Tass
2.14. Lajosmizse Gyámhivatal
Felsõlajos
Lajosmizse
2.15. Solt Gyámhivatal
Apostag
Dunaegyháza
Dunatetétlen
Harta
Solt
Újsolt
2.16. Soltvadkert Gyámhivatal
Bócsa
Soltvadkert
Tázlár
2.17. Szabadszállás Gyámhivatal
Szabadszállás
2.18. Tiszakécske Gyámhivatal
Tiszakécske
Tiszaug

3. BÉKÉS MEGYE
Battonya
Békés
Békéscsaba
Dévaványa
Elek
Füzesgyarmat
Gyomaendrõd
Gyula
Mezõberény
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Szeghalom
Tótkomlós
Vésztõ
3.1. Battonya Gyámhivatal
Battonya
Dombegyház
Kisdombegyház
Magyardombegyház

3.2. Békés Gyámhivatal
Békés
Bélmegyer
Murony
Tarhos
3.3. Békéscsaba Gyámhivatal
Békéscsaba
Csabaszabadi
Doboz
Kétsoprony
Telekgerendás
3.4. Dévaványa Gyámhivatal
Dévaványa
Ecsegfalva
3.5. Elek Gyámhivatal
Elek
Lõkösháza
3.6. Füzesgyarmat Gyámhivatal
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
3.7. Gyomaendrõd Gyámhivatal
Gyomaendrõd
Hunya
3.8. Gyula Gyámhivatal
Gyula
Kétegyháza
Szabadkígyós
Újkígyós
3.9. Mezõberény Gyámhivatal
Csárdaszállás
Kamut
Köröstarcsa
Mezõberény
3.10. Mezõhegyes Gyámhivatal
Mezõhegyes
3.11. Mezõkovácsháza Gyámhivatal
Almáskamarás
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kunágota
Magyarbánhegyes
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza
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3.12. Orosháza Gyámhivatal
Csanádapáca
Csorvás
Gádoros
Gerendás
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár

Putnok
Sajószentpéter
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szendrõ
Szerencs
Szikszó
Tiszaújváros
Tokaj

3.13. Sarkad Gyámhivatal
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezõgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány

4.1. Borsodnádasd Gyámhivatal
Arló
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Járdánháza

3.14. Szarvas Gyámhivatal
Békésszentandrás
Csabacsûd
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
3.15. Szeghalom Gyámhivatal
Körösladány
Szeghalom
3.16. Tótkomlós Gyámhivatal
Békéssámson
Tótkomlós
3.17. Vésztõ Gyámhivatal
Körösújfalu
Vésztõ

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
Borsodnádasd
Cigánd
Edelény
Emõd
Encs
Felsõzsolca
Gönc
Kazincbarcika
Mezõcsát
Mezõkövesd
Miskolc
Nyékládháza
Ózd

4.2. Cigánd Gyámhivatal
Alsóberecki
Bodroghalom
Cigánd
Dámóc
Felsõberecki
Karcsa
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyrozvágy
Pácin
Révleányvár
Ricse
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Zemplénagárd
4.3. Edelény Gyámhivatal
Abod
Aggtelek
Balajt
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Edelény
Égerszög
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Jósvafõ
Komjáti
Ládbesenyõ
Lak
Nyomár
Perkupa

109

110
Szakácsi
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
Ziliz
4.4. Emõd Gyámhivatal
Bükkaranyos
Emõd
Harsány
Kisgyõr
4.5. Encs Gyámhivatal
Abaújalpár
Abaújkér
Alsógagy
Arka
Baktakék
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsõgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Gibárt
Hernádbûd
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Pamlény
Pere
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Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szászfa
Szemere
4.6. Felsõzsolca Gyámhivatal
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Felsõzsolca
Gesztely
Hernádkak
Hernádnémeti
Onga
Ónod
Sajólád
Sajópálfala
Sajópetri
4.7. Gönc Gyámhivatal
Abaújszántó
Abaújvár
Baskó
Fony
Gönc
Göncruszka
Hejce
Hernádcéce
Hernádszurdok
Hidasnémeti
Kéked
Korlát
Mogyoróska
Pányok
Regéc
Sima
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta
4.8. Kazincbarcika Gyámhivatal
Alsószuha
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Dövény
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Imola
Izsófalva
Jákfalva
Kazincbarcika
Kánó
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Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Ragály
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Szuhafõ
Szuhakálló
Tardona
Trizs
Vadna
Zádorfalva
Zubogy
4.9. Mezõcsát Gyámhivatal
Ároktõ
Gelej
Igrici
Mezõcsát
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
4.10. Mezõkövesd Gyámhivatal
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Kács
Mezõkeresztes
Mezõkövesd
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta
4.11. Miskolc Gyámhivatal
Bükkszentkereszt
Kistokaj
Mályi
Miskolc
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Muhi
Répáshuta
Sajóhidvég
Sajósenye
Sajóvámos
Szirmabesenyõ
4.12. Nyékládháza Gyámhivatal
Nyékládháza
4.13. Ózd Gyámhivatal
Bánréve
Borsodbóta
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Farkaslyuk
Hangony
Hét
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sáta
Uppony
4.14. Putnok Gyámhivatal
Dubicsány
Gömörszõlõs
Kelemér
Királd
Putnok
Sajóvelezd
Serényfalva
4.15. Sajószentpéter Gyámhivatal
Alacska
Kondó
Parasznya
Radostyán
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólászlófalva
Sajószentpéter
Varbó
4.16. Sárospatak Gyámhivatal
Bodrogolaszi
Erdõhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlõ

111

112
Komlóska
Makkoshotyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod
4.17. Sátoraljaújhely Gyámhivatal
Alsóregmec
Bózsva
Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Kishuta
Kovácsvágás
Mikóháza
Nagyhuta
Nyíri
Pálháza
Pusztafalu
Sátoraljaújhely
Vágáshuta
Vilyvitány
4.18. Szendrõ Gyámhivatal
Debréte
Felsõtelekes
Galvács
Martonyi
Meszes
Rakaca
Rakacaszend
Szalonna
Szendrõ
Szuhogy
Viszló
4.19. Szerencs Gyámhivatal
Alsódobsza
Bekecs
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sóstófalva
Szerencs
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Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
Újcsanálos
4.20. Szikszó Gyámhivatal
Abaújlak
Abaújszolnok
Alsóvadász
Aszaló
Felsõdobsza
Felsõvadász
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Halmaj
Hernádkércs
Homrogd
Kázsmárk
Kiskinizs
Kupa
Léh
Monaj
Nagykinizs
Nyésta
Rásonysápberencs
Selyeb
Szentistvánbaksa
Szikszó
4.21. Tiszaújváros Gyámhivatal
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Kesznyéten
Kiscsécs
Köröm
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszapalkonya
Tiszaújváros
4.22. Tokaj Gyámhivatal
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdõbénye
Szegi

1. szám

1. szám

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

Szegilong
Taktabáj
Tarcal
Tiszaladány
Tiszatardos
Tokaj
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5.5. Mindszent Gyámhivatal
Mindszent

5. CSONGRÁD MEGYE
Csongrád
Hódmezõvásárhely
Kistelek
Makó
Mindszent
Mórahalom
Szeged
Szentes
5.1. Csongrád Gyámhivatal
Csanytelek
Csongrád
Felgyõ
Tömörkény
5.2. Hódmezõvásárhely Gyámhivatal
Hódmezõvásárhely
Mártély
Székkutas
5.3. Kistelek Gyámhivatal
Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer
5.4. Makó Gyámhivatal
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros

5.6. Mórahalom Gyámhivatal
Ásotthalom
Bordány
Forráskút
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék
5.7. Szeged Gyámhivatal
Algyõ
Deszk
Dóc
Domaszék
Kübekháza
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Zsombó
5.8. Szentes Gyámhivatal
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytõke
Szegvár
Szentes

6. FEJÉR MEGYE
Bicske
Dunaújváros
Enying
Ercsi
Gárdony
Mór
Polgárdi
Sárbogárd
Székesfehérvár
6.1. Bicske Gyámhivatal
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
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Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vál
Vértesacsa
Vértesboglár
6.2. Dunaújváros Gyámhivatal
Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyõ
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Elõszállás
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezõfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
6.3. Enying Gyámhivatal
Dég
Enying
Lajoskomárom
Lepsény
Mezõkomárom
Szabadhidvég
6.4. Ercsi Gyámhivatal
Ercsi
Ráckeresztúr
6.5. Gárdony Gyámhivatal
Baracska
Gárdony
Gyúró
Kajászó
Kápolnásnyék
Martonvásár
Nadap
Pázmánd
Tordas
Velence
Zichyújfalu
6.6. Mór Gyámhivatal
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
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Csókakõ
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd
6.7. Polgárdi Gyámhivatal
Füle
Kisláng
Kõszárhegy
Mátyásdomb
Mezõszentgyörgy
Polgárdi
6.8. Sárbogárd Gyámhivatal
Alap
Alsószentiván
Cece
Hantos
Igar
Mezõszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Vajta
6.9. Székesfehérvár Gyámhivatal
Aba
Bakonykúti
Csór
Csõsz
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Iszkaszentgyörgy
Jenõ
Káloz
Lovasberény
Moha
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Vereb
Zámoly
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7. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Csorna
Fertõd
Gyõr
Kapuvár
Mosonmagyaróvár
Pannonhalma
Sopron
Tét
7.1. Csorna Gyámhivatal
Acsalag
Bágyogszovát
Barbacs
Bezi
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Fehértó
Gyõrsövényház
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza
7.2. Fertõd Gyámhivatal
Fertõd
Fertõboz
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Hegykõ
Hidegség
Petõháza
Sarród

7.3. Gyõr Gyámhivatal
Abda
Bõny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Gönyû
Gyõr
Gyõrladamér
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Mezõörs
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyúl
Öttevény
Pér
Rábapatona
Rétalap
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének
7.4. Kapuvár Gyámhivatal
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
7.5. Mosonmagyaróvár Gyámhivatal
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
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Feketeerdõ
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog
7.6. Pannonhalma Gyámhivatal
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Écs
Fenyõfõ
Gyõrasszonyfa
Gyõrság
Lázi
Nyalka
Pannonhalma
Pázmándfalu
Ravazd
Románd
Sikátor
Táp
Tápszentmiklós
Tarjánpuszta
Veszprémvarsány
7.7. Sopron Gyámhivatal
Ágfalva
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergõc
Egyházasfalu
Fertõrákos
Gyalóka
Harka
Iván
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
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Pereszteg
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
7.8. Tét Gyámhivatal
Árpás
Bodonhely
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Gyõrszemere
Kajárpéc
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Sobor
Sokorópátka
Szerecseny
Tényõ
Tét

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE
Balmazújváros
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Debrecen
Derecske
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
Kaba
Komádi
Létavértes
Nádudvar
Nyíradony
Polgár
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Püspökladány
Téglás
Tiszacsege
Vámospércs
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8.10. Hajdúszoboszló Gyámhivatal
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes

8.1. Balmazújváros Gyámhivatal
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy

8.11. Kaba Gyámhivatal
Kaba

8.2. Berettyóújfalu Gyámhivatal
Bakonszeg
Berettyóújfalu
Csökmõ
Darvas
Esztár
Fúrta
Gáborján
Hencida
Kismarja
Mezõpeterd
Mezõsas
Pocsaj
Szentpéterszeg
Tépe
Váncsod
Vekerd
Zsáka

8.13. Létavértes Gyámhivatal
Álmosd
Bagamér
Hosszúpályi
Kokad
Létavértes
Monostorpályi

8.3. Biharkeresztes Gyámhivatal
Ártánd
Bedõ
Berekböszörmény
Biharkeresztes
Bojt
Nagykereki
Told
8.4. Debrecen Gyámhivatal
Debrecen
Hajdúsámson
8.5. Derecske Gyámhivatal
Derecske
Hajdúbagos
Konyár
Mikepércs
Sáránd
8.6. Hajdúböszörmény Gyámhivatal
Hajdúböszörmény
8.7. Hajdúdorog Gyámhivatal
Hajdúdorog
8.8. Hajdúhadház Gyámhivatal
Hajdúhadház
8.9. Hajdúnánás Gyámhivatal
Hajdúnánás

8.12. Komádi Gyámhivatal
Komádi
Körösszegapáti
Körösszakál
Magyarhomorog
Újiráz

8.14. Nádudvar Gyámhivatal
Nádudvar
8.15. Nyíradony Gyámhivatal
Nyíradony
8.16. Polgár Gyámhivatal
Folyás
Görbeháza
Polgár
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos
8.17. Püspökladány Gyámhivatal
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen
8.18. Téglás Gyámhivatal
Bocskaikert
Téglás
8.19. Tiszacsege Gyámhivatal
Tiszacsege
8.20. Vámospércs Gyámhivatal
Fülöp
Nyíracsád
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Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Újléta
Vámospércs

9. HEVES MEGYE
Bélapátfalva
Eger
Füzesabony
Gyöngyös
Hatvan
Heves
Lõrinci
Pétervására
9.1. Bélapátfalva Gyámhivatal
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Egerbocs
Egercsehi
Hevesaranyos
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Szilvásvárad
Szúcs
9.2. Eger Gyámhivatal
Andornaktálya
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerszalók
Egerszólát
Felsõtárkány
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Szarvaskõ
Tarnaszentmária
Verpelét
9.3. Füzesabony Gyámhivatal
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Feldebrõ
Füzesabony
Kál

Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlõrincfalva
9.4. Gyöngyös Gyámhivatal
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
9.5. Hatvan Gyámhivatal
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Nagykökényes
9.6. Heves Gyámhivatal
Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlõ
Pély
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Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk
9.7. Lõrinci Gyámhivatal
Apc
Lõrinci
Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó
9.8. Pétervására Gyámhivatal
Bodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Erdõkövesd
Fedémes
Istenmezeje
Ivád
Kisfüzes
Mátraballa
Mátraderecske
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászfényszaru
Karcag
Kisújszállás
Kunhegyes
Kunszentmárton
Martfû
Mezõtúr
Szolnok
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Törökszentmiklós
Túrkeve
Újszász

10.1. Jászapáti Gyámhivatal
Jászapáti
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
10.2. Jászárokszállás Gyámhivatal
Jászágó
Jászárokszállás
Jászdózsa
10.3. Jászberény Gyámhivatal
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászberény
Jászboldogháza
Jászfelsõszentgyörgy
Jászjákóhalma
Jásztelek
10.4. Jászfényszaru Gyámhivatal
Jászfényszaru
Pusztamonostor
10.5. Karcag Gyámhivatal
Berekfürdõ
Karcag
Kunmadaras
10.6. Kisújszállás Gyámhivatal
Kenderes
Kisújszállás
10.7. Kunhegyes Gyámhivatal
Kunhegyes
Tiszabura
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tomajmonostora
10.8. Kunszentmárton Gyámhivatal
Csépa
Cserkeszõlõ
Kunszentmárton
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
10.9. Martfû Gyámhivatal
Martfû
Rákócziújfalu
10.10. Mezõtúr Gyámhivatal
Kétpó
Mesterszállás
Mezõhék
Mezõtúr
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10.11. Szolnok Gyámhivatal
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kõtelek
Nagykörû
Rákóczifalva
Szajol
Szolnok
Tiszajenõ
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Vezseny
Zagyvarékas
10.12. Tiszaföldvár Gyámhivatal
Cibakháza
Nagyrév
Tiszaföldvár
10.13. Tiszafüred Gyámhivatal
Abádszalók
Nagyiván
Tiszaderzs
Tiszaigar
Tiszafüred
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
10.14. Törökszentmiklós Gyámhivatal
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszabõ
Tiszapüspöki
Tiszatenyõ
Törökszentmiklós
10.15. Túrkeve Gyámhivatal
Túrkeve
10.16. Újszász Gyámhivatal
Szászberek
Újszász

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Bábolna
Dorog
Esztergom
Kisbér
Komárom
Nyergesújfalu
Oroszlány
Tata
Tatabánya

11.1. Bábolna Gyámhivatal
Bábolna
11.2. Dorog Gyámhivatal
Annavölgy
Bajna
Csolnok
Dág
Dorog
Epöl
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Nagysáp
Piliscsév
Sárisáp
Tokod
Tokodaltáró
Úny
11.3. Esztergom Gyámhivatal
Dömös
Esztergom
Mogyorósbánya
Pilismarót
Tát
11.4. Kisbér Gyámhivatal
Aka
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csatka
Császár
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely
11.5. Komárom Gyámhivatal
Almásfüzitõ
Ács
Bana
Csém
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
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11.6. Nyergesújfalu Gyámhivatal
Bajót
Lábatlan
Nyergesújfalu
Süttõ
11.7. Oroszlány Gyámhivatal
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlõd
Oroszlány
Szákszend
11.8. Tata Gyámhivatal
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna
11.9. Tatabánya Gyámhivatal
Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs

12. NÓGRÁD MEGYE
Balassagyarmat
Bátonyterenye
Pásztó
Rétság
Salgótarján
Szécsény
12.1. Balassagyarmat Gyámhivatal
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár

Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Õrhalom
Patak
Patvarc
Puszataberki
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény
12.2. Bátonyterenye Gyámhivatal
Bátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Sámsonháza
Szuha
12.3. Pásztó Gyámhivatal
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Felsõtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszõlõs
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Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
12.4. Rétság Gyámhivatal
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenõ
Felsõpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nõtincs
Õsagárd
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács
12.5. Salgótarján Gyámhivatal
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Litke
Lucfalva
Mátraszele
Mihálygerge
Rákóczibánya
Salgótarján
Ságújfalu
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
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Szilaspogony
Vizslás
Zabar
12.6. Szécsény Gyámhivatal
Endrefalva
Hollókõ
Kishartyán
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány

13. PEST MEGYE
Abony
Albertirsa
Aszód
Budakeszi
Budaörs
Cegléd
Dabas
Dunaharaszti
Dunakeszi
Érd
Göd
Gödöllõ
Gyál
Gyömrõ
Monor
Nagykáta
Nagykõrös
Nagymaros
Pécel
Pilisvörösvár
Pomáz
Ráckeve
Százhalombatta
Szentendre
Szigetszentmiklós
Szob
Tököl
Tura
Vác
Vecsés
Veresegyház
Visegrád

1. szám
13.1. Abony Gyámhivatal
Abony
Jászkarajenõ
Kõröstetétlen
Újszilvás
13.2. Albertirsa Gyámhivatal
Albertirsa
Dánszentmiklós
Mikebuda
13.3. Aszód Gyámhivatal
Aszód
Bag
Domony
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Verseg
13.4. Budakeszi Gyámhivatal
Budajenõ
Budakeszi
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Remeteszõlõs
Telki
Tök
Zsámbék
13.5. Budaörs Gyámhivatal
Biatorbágy
Budaörs
Herceghalom
Törökbálint
13.6. Cegléd Gyámhivatal
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Tápiószõlõs
Törtel
13.7. Dabas Gyámhivatal
Dabas
Hernád
Inárcs
Kakucs
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel
13.8. Dunaharaszti Gyámhivatal
Dunaharaszti
Dunavarsány
Taksony
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13.9. Dunakeszi Gyámhivatal
Dunakeszi
Fót
13.10. Érd Gyámhivatal
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Tárnok
13.11. Göd Gyámhivatal
Göd
13.12. Gödöllõ Gyámhivatal
Csömör
Dány
Gödöllõ
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Szada
Vácszentlászló
Valkó
Zsámbok
13.13. Gyál Gyámhivatal
Alsónémedi
Bugyi
Felsõpakony
Gyál
Ócsa
13.14. Gyömrõ Gyámhivatal
Ecser
Gyömrõ
Maglód
Mende
Sülysáp
Úri
13.15. Monor Gyámhivatal
Bénye
Csévharaszt
Gomba
Káva
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Vasad
13.16. Nagykáta Gyámhivatal
Farmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentlõrinckáta
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Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
13.17. Nagykõrös Gyámhivatal
Kocsér
Nagykõrös
Nyársapát
13.18. Nagymaros Gyámhivatal
Kismaros
Nagymaros
Szokolya
Verõce
13.19. Pécel Gyámhivatal
Isaszeg
Pécel
13.20. Pilisvörösvár Gyámhivatal
Pilisborosjenõ
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Solymár
Tinnye
Üröm
13.21. Pomáz Gyámhivatal
Budakalász
Csobánka
Pilisszentkereszt
Pomáz
13.22. Ráckeve Gyámhivatal
Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
13.23. Százhalombatta Gyámhivatal
Százhalombatta
13.24. Szentendre Gyámhivatal
Leányfalu
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
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Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
13.25. Szigetszentmiklós Gyámhivatal
Halásztelek
Szigethalom
Szigetszentmiklós
13.26. Szob Gyámhivatal
Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Perõcsény
Tésa
Szob
Vámosmikola
Zebegény
13.27. Tököl Gyámhivatal
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Tököl
13.28. Tura Gyámhivatal
Galgahévíz
Tura
13.29. Vác Gyámhivatal
Acsa
Csörög
Csõvár
Galgagyörk
Kisnémedi
Kosd
Penc
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szõd
Szõdliget
Vác
Vácduka
Váchartyán
13.30. Vecsés Gyámhivatal
Üllõ
Vecsés
13.31. Veresegyház Gyámhivatal
Csomád
Erdõkertes
Galgamácsa
Õrbottyán
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Vácegres
Váckisújfalu
Vácrátót
Veresegyház

14. SOMOGY MEGYE
Balatonboglár
Balatonföldvár
Balatonlelle
Barcs
Csurgó
Fonyód
Kaposvár
Lengyeltóti
Marcali
Nagyatád
Nagybajom
Siófok
Tab
14.1. Balatonboglár Gyámhivatal
Balatonboglár
Ordacsehi
14.2. Balatonföldvár Gyámhivatal
Balatonföldvár
Balatonõszöd
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Kereki
Kõröshegy
Kötcse
Nagycsepely
Pusztaszemes
Szántód
Szólád
Teleki
14.3. Balatonlelle Gyámhivatal
Balatonlelle
Gamás
Látrány
Somogybabod
Somogytúr
Visz
14.4. Barcs Gyámhivatal
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási

Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár
14.5. Csurgó Gyámhivatal
Berzence
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Iharos
Iharosberény
Inke
Õrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyudvarhely
Zákány
Zákányfalu
14.6. Fonyód Gyámhivatal
Balatonberény
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Fonyód
Tikos
14.7. Kaposvár Gyámhivatal
Alsóbogát
Bárdudvarnok
Baté
Bodrog
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csököly
Csoma
Csombárd
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Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
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Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
14.8. Lengyeltóti Gyámhivatal
Buzsák
Gyugy
Hács
Kisberény
Lengyeltóti
Öreglak
Pamuk
Somogyvámos
Somogyvár
Szõlõsgyörök
14.9. Marcali Gyámhivatal
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony
Táska
Varászló
Vése
Vörs
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14.10. Nagyatád Gyámhivatal
Bakháza
Beleg
Bolhás
Görgeteg
Háromfa
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Ötvöskónyi
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogyszob
Szabás
Szenta
Tarany
14.11. Nagybajom Gyámhivatal
Nagybajom
Pálmajor
14.12. Siófok Gyámhivatal
Ádánd
Balatonendréd
Balatonszabadi
Nagyberény
Nyim
Ságvár
Siófok
Siójut
Som
Zamárdi
14.13. Tab Gyámhivatal
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly
Kára
Karád
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszõlõs
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Tab
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Tengõd
Törökkoppány
Torvaj
Zala
Zics

15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
Baktalórántháza
Csenger
Demecser
Dombrád
Fehérgyarmat
Ibrány
Kisvárda
Máriapócs
Mátészalka
Nagyecsed
Nagyhalász
Nagykálló
Nyírbátor
Nyíregyháza
Rakamaz
Tiszalök
Tiszavasvári
Újfehértó
Vásárosnamény
Záhony
15.1. Baktalórántháza Gyámhivatal
Apagy
Baktalórántháza
Berkesz
Besenyõd
Laskod
Levelek
Magy
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkércs
Nyírmada
Nyírtass
Nyírtét
Ófehértó
Petneháza
Pusztadobos
Ramocsaháza
Rohod
15.2. Csenger Gyámhivatal
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Komlódtótfalu
Pátyod
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Porcsalma
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Tyukod
Ura
15.3. Demecser Gyámhivatal
Demecser
Gégény
Kék
Nyírbogdány
Székely
15.4. Dombrád Gyámhivatal
Dombrád
Tiszakanyár
Újdombrád
15.5. Fehérgyarmat Gyámhivatal
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölese
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
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Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán
15.6. Ibrány Gyámhivatal
Balsa
Buj
Gávavencsellõ
Ibrány
Paszab
Tiszabercel
15.7. Kisvárda Gyámhivatal
Ajak
Anarcs
Döge
Fényeslitke
Gyulaháza
Jéke
Kékese
Kisvárda
Lövõpetri
Mezõladány
Nyírlövõ
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tornyospálca
Újkenéz
15.8. Máriapócs Gyámhivatal
Kisléta
Máriapócs
Nyírgyulaj
Pócspetri
15.9. Mátészalka Gyámhivatal
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyõrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Mátészalka
Nagydobos
Nyírcsaholy
Nyírkáta

1. szám

1. szám

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Õr
Papos
Rápolt
Szamoskér
Szamosszeg
Vaja

Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Sényõ

15.10. Nagyecsed Gyámhivatal
Fábiánháza
Mérk
Nagyecsed
Tiborszállás
Vállaj

15.16. Tiszalök Gyámhivatal
Tiszaeszlár
Tiszalök

15.11. Nagyhalász Gyámhivatal
Beszterec
Kemecse
Nagyhalász
Tiszarád
Tiszatelek
Vasmegyer
15.12. Nagykálló Gyámhivatal
Balkány
Biri
Bököny
Geszteréd
Kállósemjén
Nagykálló
Szakoly
15.13. Nyírbátor Gyámhivatal
Bátorliget
Encsencs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Terem
15.14. Nyíregyháza Gyámhivatal
Kálmánháza
Kótaj
Nagycserkesz
Napkor
Nyíregyháza

15.15. Rakamaz Gyámhivatal
Rakamaz
Timár
Tiszanagyfalu
Szabolcs

15.17. Tiszavasvári Gyámhivatal
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszavasvári
15.18. Újfehértó Gyámhivatal
Érpatak
Újfehértó
15.19. Vásárosnamény Gyámhivatal
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Olcsva
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény
15.20. Záhony Gyámhivatal
Benk
Eperjeske
Gyõröcske
Komoró
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Mándok
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tuzsér
Záhony
Zsurk

16. TOLNA MEGYE
Bátaszék
Bonyhád
Dombóvár
Dunaföldvár
Paks
Simontornya
Szekszárd
Tamási
Tolna
16.1. Bátaszék Gyámhivatal
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Pörböly
Sárpilis
Várdomb
16.2. Bonyhád Gyámhivatal
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
16.3. Dombóvár Gyámhivatal
Attala
Csibrák
Csikóstõttõs
Dalmand

Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Nak
Szakcs
Várong
16.4. Dunaföldvár Gyámhivatal
Dunaföldvár
16.5. Paks Gyámhivatal
Bikács
Bölcske
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc
16.6. Simontornya Gyámhivatal
Belecska
Kisszékely
Nagyszékely
Ozora
Pincehely
Simontornya
Tolnanémedi
16.7. Szekszárd Gyámhivatal
Decs
Felsõnána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Õcsény
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Zomba
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16.8. Tamási Gyámhivatal
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsõnyék
Fürged
Gyönk
Hõgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszõhidegkút
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszokoly
Pári
Regöly
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Udvari
Újireg
Varsád
16.9. Tolna Gyámhivatal
Bogyiszló
Fadd
Fácánkert
Tolna

17. VAS MEGYE
Celldömölk
Csepreg
Körmend
Kõszeg
Õriszentpéter
Répcelak
Sárvár
Szentgotthárd
Szombathely
Vasvár
17.1. Celldömölk Gyámhivatal
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd

Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény
Tokorcs
Vönöck
17.2. Csepreg Gyámhivatal
Bõ
Csepreg
Bük
Chernelházadamonya
Gór
Iklanberény
Lócs
Mesterháza
Nemesládony
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Simaság
Tompaládony
Tömörd
Tormásliget
17.3. Körmend Gyámhivatal
Csákánydoroszló
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Katafa
Kemestaródfa
Körmend
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Molnaszecsõd
Nádasd
Nagykölked
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Nagymizdó
Nemesrempehollós
Pinkamindszent
Rádóckölked
Szarvaskend
Vasalja
17.4. Kõszeg Gyámhivatal
Bozsok
Cák
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Velem
17.5. Õriszentpéter Gyámhivatal
Bajánsenye
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kisrákos
Kondorfa
Magyarszombatfa
Nagyrákos
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pankasz
Szaknyér
Szalafõ
Szatta
Szõce
Velemér
Viszák
17.6. Répcelak Gyámhivatal
Csánig
Nick
Répcelak
Uraiújfalu
Vámoscsalád
17.7. Sárvár Gyámhivatal
Bejcgyertyános
Bögöt
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Bögöte
Csénye
Gérce
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Meggyeskovácsi
Megyehid
Nagygeresd
Nyõgér
Ölbõ
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Sárvár
Sitke
Sótony
Szeleste
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Zsédeny
17.8. Szentgotthárd Gyámhivatal
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Csörötnek
Felsõszölnök
Gasztony
Kétvölgy
Magyarlak
Nemesmedves
Orfalu
Rábagyarmat
Rátót
Rönök
Szakonyfalu
Szentgotthárd
Vasszentmihály
17.9. Szombathely Gyámhivatal
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövõ

1. szám
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Ják
Kisunyom
Meszlen
Nárai
Narda
Nemesbõd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sé
Söpte
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye
17.10. Vasvár Gyámhivatal
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petõmihályfa
Püspökmolnári
Rábahidvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár
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18. VESZPRÉM MEGYE

Ajka
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonfûzfõ
Devecser
Herend
Pápa
Sümeg
Tapolca
Várpalota
Veszprém
Zirc
18.1. Ajka Gyámhivatal
Ajka
Csehbánya
Halimba
Kislõd
Magyarpolány
Nyírád
Öcs
Szõc
Úrkút
Városlõd
18.2. Balatonalmádi Gyámhivatal
Alsóörs
Balatonalmádi
Felsõörs
Lovas
Szentkirályszabadja
18.3. Balatonfüred Gyámhivatal
Aszófõ
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka
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18.4. Balatonfûzfõ Gyámhivatal
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Balatonfõkajár
Balatonvilágos
Csajág
Küngös
Litér
18.5. Devecser Gyámhivatal
Adorjánháza
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Oroszi
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Tüskevár
Vid
18.6. Herend Gyámhivatal
Bánd
Herend
Szentgál
18.7. Pápa Gyámhivatal
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
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Egyházaskeszõ
Farkasgyepû
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Külsõvat
Kup
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkeszõ
Vaszar
Vinár
18.8. Sümeg Gyámhivatal
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Hetyefõ
Hosztót
Káptalanfa
Megyer
Nemeshany
Rigács
Sümeg
Sümegprága
Szentimrefalva
Ukk
Veszprémgalsa
Zalaerdõd
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Zalagyömörõ
Zalameggyes
Zalaszegvár
18.9. Tapolca Gyámhivatal
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Kapolcs
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kõvágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemesvita
Raposka
Révfülöp
Salföld
Sáska
Szentbékkálla
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Uzsa
Vigántpetend
Zalahaláp
18.10. Várpalota Gyámhivatal
Berhida
Õsi
Öskü
Pétfürdõ
Tés
Várpalota
18.11. Veszprém Gyámhivatal
Barnag
Hajmáskér
Hárskút
Hidegkút
Királyszentistván
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Papkeszi
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Pula
Sóly
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
18.12. Zirc Gyámhivatal
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Jásd
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Szápár
Zirc

19. ZALA MEGYE
Hévíz
Keszthely
Lenti
Letenye
Nagykanizsa
Zalaegerszeg
Zalakaros
Zalalövõ
Zalaszentgrót
19.1. Hévíz Gyámhivatal
Hévíz
19.2. Keszthely Gyámhivatal
Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Karmacs
Keszthely
Nemesbük
Rezi

136
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár
19.3. Lenti Gyámhivatal
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsõsárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördõce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pördefölde
Pórszombat
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
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Szentpéterfölde
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke
19.4. Letenye Gyámhivatal
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Rigyác
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
19.5. Nagykanizsa Gyámhivatal
Alsórajk
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Fûzvölgy
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
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Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefõ
Pötréte
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalasárszeg
Zalaszentbalázs
Zalaújlak
19.6. Zalaegerszeg Gyámhivatal
Alibánfa
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Böde
Boncodfölde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
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Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalaegerszeg
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok
19.7. Zalakaros Gyámhivatal
Balatonmagyaród
Galambok
Garabonc
Nagyrada
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalaszabar
Zalaszentjakab
19.8. Zalalövõ Gyámhivatal
Csöde
Keménfa
Ozmánbük
Salomvár
Vaspör
Zalacséb
Zalaháshágy
Zalalövõ

137

138

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

19.9. Zalaszentgrót Gyámhivatal
Almásháza
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Óhid
Pakod
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Tilaj
Türje
Vindornyaszõlõs
Zalabér
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalavég

20. BUDAPEST FÕVÁROS

1. szám

20.21. Gyámhivatal Budapest XXI. kerület
20.22. Gyámhivatal Budapest XXII. kerület
20.23. Gyámhivatal Budapest XXIII. kerület

A Kormány
332/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról
és eljárásának részletes szabályairól szóló
362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
valamint az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését ellenõrzõ közigazgatási szerv kijelölése tárgyában
az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §

20.1. Gyámhivatal Budapest I. kerület
20.2. Gyámhivatal Budapest II. kerület
20.3. Gyámhivatal Budapest III. kerület
20.4. Gyámhivatal Budapest IV. kerület
20.5. Gyámhivatal Budapest V. kerület
20.6. Gyámhivatal Budapest VI. kerület
20.7. Gyámhivatal Budapest VII. kerület
20.8. Gyámhivatal Budapest VIII. kerület
20.9. Gyámhivatal Budapest IX. kerület

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) központi hivatal. A hatóságot a szociális
és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.
(2) A hatóság önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(3) A hatóság székhelye Budapest.”

20.10. Gyámhivatal Budapest X. kerület
20.11. Gyámhivatal Budapest XI. kerület
20.12. Gyámhivatal Budapest XII. kerület
20.13. Gyámhivatal Budapest XIII. kerület
20.14. Gyámhivatal Budapest XIV. kerület
20.15. Gyámhivatal Budapest XV. kerület
20.16. Gyámhivatal Budapest XVI. kerület
20.17. Gyámhivatal Budapest XVII. kerület
20.18. Gyámhivatal Budapest XVIII. kerület
20.19. Gyámhivatal Budapest XIX. kerület
20.20. Gyámhivatal Budapest XX. kerület

2. §
Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az R. a 4. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:
„Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését
ellenõrzõ közigazgatási szerv kijelölése
4. § Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését ellenõrzõ közigazgatási szervként a Kormány az
Egyenlõ Bánásmód Hatóságot jelöli ki, amely az ország
egész területére kiterjedõ illetékességgel jár el.”
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3. §

„Az eljárás felfüggesztése

Az R. 6. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a 6. § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) A kérelemre indult eljárásban az eljárás alá vont,
nem természetes személy ügyfél kiesése esetén helyébe
a polgári jog szerinti jogutódja lép. A kérelemre indult
eljárásban hozott jogerõs hatósági döntésben megállapított
kötelezettség vagy jogosultság a jogutódot terheli, illetve
illeti meg.”

7/C. § A hatóság a szakvélemény idõigényességére
figyelemmel az eljárását a szakértõ kirendelésekor, illetve
a szakvélemény kérésekor a szakvélemény megérkezéséig
felfüggesztheti.”

4. §

„Idézés és értesítés

Az R. a következõ alcímmel, illetve 6/A. §-sal egészül
ki:

8. § (1) A hatóság a székhelyén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel nem rendelkezõ személyt, ha személyes
meghallgatása az eljárás során szükséges, azon önkormányzat polgármesteri hivatalának a székhelyére idézi
vagy értesíti, amelynek székhelyén lakik vagy tartózkodik.
Az idézett, illetve az értesített személy meghallgatását
a hatóság foganatosítja.
(2) Ha az eljárás során a hatóság tárgyalást tart, az ott
meghallgatandó személyeket azon önkormányzat polgármesteri hivatalának a székhelyére idézi, illetve értesíti,
amelynek székhelyén a kérelmezõ lakik, tartózkodik, illetve
székhelye (fióktelepe, telephelye) található.
(3) Amennyiben az eljárás alá vont személy az
(1)–(2) bekezdésekben megjelölt
a) önkormányzat vagy az önkormányzat részvételével
mûködõ önkormányzati társulás,
b) az a) pont alatti szervek által fenntartott költségvetési szerv,
c) az a) pont alatti szervek által alapított vagy támogatott
alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, vagy
d) az a)–b) pontok alatti szervek részvételével mûködõ
gazdasági társaság,
a személyeket a lakóhelyérõl, illetõleg tartózkodási helyérõl legjobban megközelíthetõ, nem érintett települési önkormányzat polgármesteri hivatalának a székhelyére kell
idézni, illetve értesíteni.”

„Az értesítés mellõzése, illetve közlése
6/A. § A hatóság az ügyfélnek az eljárás megindításáról
szóló értesítését mellõzheti, amennyiben alapos okkal feltehetõ, hogy az értesítés a bizonyítási eljárás vagy egyes
bizonyítási cselekmények lefolytatását meghiúsítaná.
Amennyiben a hatóság az értesítést nem mellõzi, azt az
eljárás megindításától, illetve a kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül kell közölni.”
5. §
Az R. a következõ 7/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Képviselet
7/A. § (1) Az Ebktv. 18. §-ának (1) bekezdésében meghatározott képviselet esetén a társadalmi és érdekképviseleti szervezet a képviseleti jogosultságát az alapszabálya
vagy alapító okirata és az ügyféltõl kapott írásbeli meghatalmazás csatolásával igazolja.
(2) A képviseleti jogosultság (1) bekezdésben foglaltak
szerinti igazolásának elmulasztása és a hatóság erre irányuló felhívásának eredménytelensége esetén a képviselõ
eljárását a hatóság végzéssel visszautasítja.”

8. §
Az R. 8. §-ának (1)–(3) bekezdése és az azokat megelõzõ
alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

9. §
6. §
Az R. a következõ 7/B. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Hatósági közvetítõ

Az R. 10. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A hatóság a zárt tárgyalás elrendelésérõl, valamint
az eljárás alá vont személy távollétében történõ meghallgatásról külön végzéssel dönt.”

7/B. § Nagyszámú ügyfelet érintõ eljárásban a hatóság
hatósági közvetítõt vehet igénybe.”
10. §
7. §
Az R. a következõ új 7/C. §-sal és azt megelõzõen a
következõ alcímmel egészül ki:

Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § Az egyenlõ bánásmód követelményének megsértése miatti közigazgatási hatósági eljárásban egyéb eljárási
költségnek minõsülnek a 13. §-ban meghatározott bizonyí-
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tási eljárás különös szabályai alkalmazása során felmerült
költségek, a belföldi jogsegély igénybevételével összefüggõ költség, valamint a hatóságnak a székhelyén kívül
végzett eljárási cselekményeivel kapcsolatban felmerülõ
valamennyi költség.”

1. szám

bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i
2000/43/EK tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést
szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

11. §
Az R. a következõ 14/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„A bírság felhasználása
14/A. § (1) A hatóság által az Ebktv. 16. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján kiszabott bírság 50%-át a
miniszter az egyenlõ bánásmód követelményének biztosítását és az esélyegyenlõség elõmozdítását célzó programokra használja fel, 50%-át a hatóság – saját bevételeként – a (2) bekezdésben meghatározott célokra fordíthatja.
(2) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott bírságból
befolyt összeget az alábbi célokra fordíthatja:
a) Az Egyenlõ Bánásmód Tanácsadó Testület mûködésével összefüggõ kiadások,
b) az egyenlõ bánásmód követelményével kapcsolatos
tájékoztató, ismertetõ, a hatóság tevékenységét széles körben
ismertté tevõ kiadványok megjelentetése,
c) szakmai konferenciák és rendezvények szervezése
és lebonyolítása,
d) a hatóság köztisztviselõinek szakmai továbbképzése,
e) a hatóság tevékenységét segítõ szakértõk megbízása,
f) az egyenlõ bánásmód követelményével összefüggõ
ismeretek oktatásának támogatása.”

A Kormány
337/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl,
feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi
bírság felhasználásáról szóló
89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet kormányzati
szervezetalakítással összefüggõ módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a
fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-a
(1) bekezdésének a) és h) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet
alkotja:

1. §
12. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 7. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben „az érdemi határozatot” szövegrész helyébe „a határozatot”,
b) 9. §-ának (3) bekezdésében a „foglalhatja határozatba.”
szövegrész helyébe a „hagyhatja jóvá határozattal.”,
c) 9. §-ának (4) bekezdésében a „külön határozatban”
szövegrész helyébe a „végzéssel”,
d) 10. §-ának (2) bekezdésében az „indokolt határozatával” szövegrész helyébe a „végzéssel”,
e) 15. §-ában az „igazságügyminiszternek” szövegrész
helyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszternek”
szövegrész lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 9. §
(4) bekezdésének második mondata, valamint 17.–21. §-a
és az azokat megelõzõ alcím hatályát veszti.
(4) E rendelet az Ebktv.-vel együtt a személyek közötti,
faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlõ

A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság
felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1–5. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„1. § (1) A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: Fõfelügyelõség) a fogyasztóvédelemért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló
központi hivatal.
(2) A Fõfelügyelõség önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.
(3) A Fõfelügyelõséget fõigazgató vezeti.
(4) A Fõfelügyelõség székhelye: Budapest.
2. § A miniszter irányítási jogkörében
a) A Fõfelügyelõség fõigazgatójának javaslata alapján
kinevezi és felmenti a Fõfelügyelõség gazdasági vezetõjét;
b) jóváhagyja a Fõfelügyelõség éves munkaprogramját;
c) évente beszámoltatja a fõigazgatót a Fõfelügyelõség
tevékenységérõl.

1. szám
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3. § (1) A fogyasztóvédelmi felügyelõségek (a továbbiakban: felügyelõségek) a közigazgatási hivatalok szervezetében szakigazgatási szervként mûködnek. A közigazgatási hivatalok külön jogszabályban meghatározott
megyei kirendeltségein a felügyelõségeknek területi osztálya mûködik.
(2) A felügyelõségek fogyasztóvédelmi feladataival
összefüggésben a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket – a hatékonysági
és pénzügyi ellenõrzés kivételével – a Fõfelügyelõség fõigazgatója látja el.
(3) A Fõfelügyelõség fõigazgatója az (2) bekezdésben
meghatározottakon túl:
a) évente beszámoltatja a felügyelõségek vezetõit a felügyelõség szakmai tevékenységérõl;
b) megszervezi és összehangolja a miniszter által jóváhagyott munkaprogramban meghatározott regionális és országos vizsgálatokat;
c) több felügyelõség illetékességi területét, vagy a fogyasztók széles körét érintõen eseti vizsgálatokat kezdeményezhet.
4. § (1) A Fõfelügyelõség
a) a miniszter megkeresése alapján véleményezi a fogyasztókat érintõ jogszabálytervezeteket;
b) szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályok módosítására a miniszter felé;
c) közremûködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesülését;
d) irányítja az áruk és szolgáltatások biztonságossága
és megfelelõsége ellenõrzésével összefüggõ, külön jogszabályban meghatározott feladatokat, mûködteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;
e) összekötõ hivatalként végzi a 2006/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának a Magyar
Köztársaságban történõ összehangolását.
(2) A Fõfelügyelõség és a felügyelõségek
a) a jogszabályban más szervek számára megállapított
fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörök kivételével ellenõrzik mindazon tevékenységekre vonatkozó jogszabályi
és hatósági elõírások megtartását, amelyek a fogyasztókat
érintik vagy érinthetik, így különösen
aa) az áru forgalmazására és szolgáltatások nyújtására,
ab) az áru és szolgáltatás minõségére, az áru biztonságossági követelményeknek való megfelelésének tanúsítására,
ac) az áru mérésére – ideértve a mérõeszköz hitelességét is –, elszámolására, valamint a kiállított számla, illetve
nyugta helyességére,
ad) a megállapított hatósági ár alkalmazására,
ae) a fogyasztók tájékoztatására,
af) a közterületi árusításra, szolgáltatás nyújtására
vonatkozó jogszabályi és hatósági elõírások megtartását;
b) külön jogszabály szerint ellenõrzik az áruk és szolgáltatások biztonságosságát és megfelelõségét;
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c) figyelemmel kísérik a fogyasztói szerzõdés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetõvé tett általános szerzõdési feltételeket, és szükség
szerint a Fõfelügyelõség fõigazgatóján keresztül külön
jogszabály szerint eljárást indítanak ezek érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségének megállapítása, valamint a tisztességtelen általános szerzõdési feltétel alkalmazásától és alkalmazására ajánlásától való eltiltás iránt;
d) ellátják mindazokat a közigazgatási hatósági feladatokat, amelyeket jogszabály feladat- és hatáskörükbe utal.
(3) A felügyelõségek a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az ellenõrzésük során észlelt szabálysértések miatt a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos, a hatáskörükbe nem
tartozó szabálysértés gyanúja esetén feljelentést tesznek az
ügyben eljárni jogosult hatóságnál.
(4) A Fõfelügyelõség és a felügyelõségek
a) együttmûködési megállapodás alapján együttmûködnek a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami
szervekkel,
b) szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez
és a fogyasztók oktatásához,
c) a fogyasztói jogokat ismertetõ kiadványokat jelentetnek meg,
d) termék-összehasonlító vizsgálatokat végeztetnek és
közzéteszik azok eredményét,
e) módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elõsegítése és egységessége érdekében,
f) támogatják az önkormányzati tanácsadó irodák mûködését, valamint
g) ellátják mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály feladat- és hatáskörükbe utal.
5. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány
közigazgatási hatósági ügyekben elsõ fokon regionális
illetékességgel a felügyelõségeket, másodfokon országos
illetékességgel a Fõfelügyelõséget jelöli ki.
(2) A felügyelõségek
a) gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos eljárásában
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv,
b) gyógyászati segédeszközök reklámozásával kapcsolatos eljárásában az egészségügyi államigazgatási szerv,
c) elektronikus úton kötött szerzõdésekre vonatkozó
szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásában a Nemzeti Hírközlési Hatóság
szakhatóságként vesznek részt.
5/A. § (1) Ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány a területileg illetékes felügyelõséget jelöli ki.
(2) A Kormány
a) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
112. §-ának (6) bekezdésében,
b) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi
LVIII. törvény 20. §-ának (2) bekezdésében,
c) az Fgytv. 17. §-ának (5) bekezdésében, 21. §-ának
(4) bekezdésében, 39. §-ának (1) bekezdésében, 48. §-ának
(3) bekezdésében, illetve 50. §-ában,
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d) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 10. számú melléklete A) pontjának
11. alpontjában,
e) az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 16. §-ának k) pontjában, 21. §-ában, 42. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, valamint 45. §-ának (3) bekezdése,
f) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
76. §-ának (2) bekezdésében
fogyasztóvédelmi hatóságként a Fõfelügyelõséget jelöli
ki.
(3) A Kormány
a) az Fgytv. 21. §-ának (3) bekezdésében,
b) a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Thtv.) 4. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában, 8. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-ának a) és
b) pontjában, 10. §-ának a) pontjában, 11. §-ának (1) bekezdésében
fogyasztóvédelmi hatóságként a Fõfelügyelõséget és a területileg illetékes felügyelõséget jelöli ki.
(4) A Kormány
a) az Fgytv. 3. §-ának (3) bekezdésében,
b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény
10. §-a (1) bekezdésének f) pontjában,
c) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
11. §-ában,
d) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
5. §-ában,
e) az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,
f) a Thtv. 8. §-ának (2) bekezdésében
fogyasztóvédelmi hatóságként a Fõfelügyelõséget és a felügyelõségeket jelöli ki.
(5) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 16. §-a (4) bekezdésének g) pontja szerinti esetben a vámtitokról a Fõfelügyelõséget és annak
útján a felügyelõségeket kell tájékoztatni.”

2. §
(1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az R. 6. §-ának (3) és (5) bekezdése, valamint
7. §-ának (2) bekezdése,
b) a gazdasági kamarák közigazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos rendeletmódosításokról szóló
128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 9. §-a,
c) a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl,
feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 245/2004. (VIII. 25.) Korm. rendelet
1. és 2. §-a,
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d) a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl,
feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 92/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet
1. §-a.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 9. §-ának (4) bekezdésében a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium”
szöveg,
b) 9/A. §-ának (2) bekezdésében a „Belügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervezésért felelõs minisztert” szöveg,
c) 10. §-ának (3) bekezdésében a „4. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. §-a (1) bekezdésének
e) pontja” szöveg
lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az áruk és
a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.)
Korm. rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében az „az Fgytv.
43. §-ának g) pontja szerint létrehozott Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszeren” szövegrész helyébe az
„a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszeren”
szöveg lép.
(5) Az 1. § a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl
szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Gyurcsány Ferenc s. k.
miniszterelnök

A Kormány
353/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelete
a gáz- és távhõszolgáltatók által
a 2007. évben igénybe vehetõ elõlegrõl
A Kormány a lakossági energiafelhasználás támogatási
rendszerében 2007. január 1-jétõl bekövetkezõ változásokra figyelemmel, a szociális alapú támogatási rendszerre
való áttérés zökkenõmentességének biztosítása érdekében,
az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított
eredeti jogalkotói hatáskörében a következõket rendeli el:
1. §
E rendelet alapján egyszeri elõleg megállapítását kérheti a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet (a továb-
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biakban: R.) alapján nyújtott támogatás (a továbbiakban:
támogatás) érvényesítésére és elszámolására jogosult gázszolgáltató, gázkereskedõ (a továbbiakban együtt: gázszolgáltató), illetõleg távhõszolgáltató.

2. §
(1) Az elõleg iránti kérelmet 2007. január 5-ig kell benyújtani az R. 9. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerinti közremûködõi feladatokkal megbízott Magyar Államkincstárhoz. Az e rendelet szerinti eljárásban elektronikus
ügyintézésnek nincs helye.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt határidõ elmulasztása
jogvesztõ. A kérelmet hiányosan benyújtó gáz-, illetve
távhõszolgáltatót (a továbbiakban együtt: szolgáltató)
hiánypótlásra a Magyar Államkincstár hívja fel.
(3) Az (1) bekezdés szerinti – cégszerû aláírással ellátott –
kérelem tartalmazza:
a) a szolgáltató
aa) megnevezését,
ab) székhelyét,
ac) adó- és cégjegyzékszámát, valamint
ad) bankszámlaszámát;
b) a 2005. évben a szolgáltató által lakossági célra szolgáltatott hõmennyiséget,
c) az elõleg-igénylés benyújtásának indokait,
d) a (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel igényelt
elõleg összegét, továbbá
e) gázszolgáltató esetében a 2006. november 30-án a
gázszolgáltató által földgázzal, illetve vezetéken szolgáltatott propán- és butángázzal, valamint ezek elegyével ellátott lakossági fogyasztók számát,
f) távhõszolgáltató esetében a 2006. november 30-án a
távhõszolgáltatást igénybe vevõ lakossági fogyasztók számát és a távhõszolgáltató által 2006. december 1-jén, illetõleg 2007. január 1-jén alkalmazott díjtételeket.
(4) Az igényelhetõ elõleg összege nem haladhatja meg a
2005. évben lakossági célra szolgáltatott hõmennyiségbõl
az R. 4. számú melléklete szerinti fogyasztási jelleggörbe
alkalmazásával november hónapra jutó hõmennyiség
50%-ának, és
a) gázszolgáltató esetében az R. 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti fajlagos összeg szorzatának kétszeresét,
b) távhõszolgáltató esetében az R. 3. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti fajlagos összeg szorzatának háromszorosát.
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napon belül – hiánypótlás esetén a hiánypótlásra nyitva
álló határidõt követõ három munkanapon belül – megküldi
a szociális és munkaügyi miniszternek (a továbbiakban:
miniszter).
(2) A miniszter az elõlegrõl, illetve annak összegérõl – a
2. § (3) bekezdésének b)–f) pontjában foglaltak figyelembevételével – a döntéshozatalra elõkészített iratok beérkezésétõl számított öt napon belül határozatban dönt.
A miniszter döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(3) A miniszter a kérelemnek helyt adó határozatát egyszerûsített formában hozza, ha az elõleg összegét a 2. §
(3) bekezdésének d) pontja szerinti összegben állapítja
meg.
(4) Az elõlegre jogosult szolgáltatónak a Magyar Államkincstár az elõleget a döntés meghozatalától számított
öt napon belül, amennyiben hiánypótlásra irányuló felhívásra nem került sor, úgy legkésõbb 2007. január 19-ig egy
összegben átutalja.

4. §
(1) Amennyiben a szolgáltatónak e rendelet alapján elõleg kerül átutalásra, a támogatás elszámolása során az R.
10. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Annak a szolgáltatónak, amely e rendelet alapján
elõlegben részesül (a továbbiakban: támogatott szolgáltató), a 2007. április 1-jét követõ elsõ igényléstõl [R. 10. §
(1) bek.] kezdõdõen az igényelt támogatás nem téríthetõ
meg mindaddig, amíg az átutalt elõleg fedezetet nyújt
annak összegére.
(3) Az elõleg terhére jóváírt támogatásról, valamint az
elõlegnek a jóváírt támogatásokkal csökkentett összegérõl
a Magyar Államkincstár nyilvántartást vezet.
(4) Ha az átutalt elõleg összege 2007. november 30-ig
nem kerül a (2) bekezdésben foglaltak szerint elszámolásra, a támogatott szolgáltatónak az elõlegbõl fennmaradó
összeget 2007. december 5-ig vissza kell fizetnie az R.
9. §-ának (1) bekezdése szerinti elõirányzat (a továbbiakban: elõirányzat) javára. 2007. december 5-ét követõen a
támogatott szolgáltató részére az igényelt támogatás mindaddig nem téríthetõ meg, amíg az elõleg-visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Ha az elõleg visszafizetésre késedelmesen kerül sor, akkor a 2007. december 5-ét
követõ naptól a visszafizetés napjáig terjedõ idõszakra a
2007. december 5-én érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell az elõlegbõl fennmaradó összeget a
szolgáltatónak visszafizetnie.

3. §
(1) A beérkezett kérelmeket a Magyar Államkincstár
megvizsgálja és döntéshozatalra elõkészíti. A Magyar Államkincstár a döntés tervezetét és a döntéshozatalt megalapozó egyéb iratokat a kérelem beérkezését követõ öt

5. §
(1) Az 1. § szerinti elõlegen túl rendkívüli elõleget
igényelhet a támogatás érvényesítésére és elszámolására
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jogosult gázszolgáltató, ha a támogatás érvényesítése
[R. 8. § (1) bek.] érdekében a számlák kibocsátását 2007.
január 31-ét közvetlenül követõen legalább öt napig fel
kell függesztenie.
(2) A rendkívüli elõleg megállapítása iránti – cégszerû
aláírással ellátott – kérelmet a gázszolgáltatónak a 2007.
január 25-étõl 2007. január 31-ig terjedõ idõszakban kell
benyújtania a miniszterhez.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemnek a gázszolgáltató
2. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott adatain
túl tartalmaznia kell a gázszolgáltató nyilatkozatát
a) arról, hogy a 2007. január 31-ét közvetlenül követõ
legalább öt napon keresztül a támogatás érvényesítése érdekében lakossági felhasználók részére számlát nem bocsát
ki, valamint
b) arról, hogy a támogatást tartalmazó számlák kibocsátását mely idõponttól kezdi meg.
(4) Az igényelhetõ rendkívüli elõleg összege nem haladhatja meg a gázszolgáltató által a 2005. évben lakossági
célra szolgáltatott hõmennyiségbõl az R. 4. számú melléklete szerinti fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával november hónapra jutó hõmennyiség 50%-ának és az R.
3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti fajlagos összegnek
a szorzatát.

1. szám
6. §

Az elõleg, a rendkívüli elõleg, valamint ezek járulékos
költségeinek pénzügyi forrását az elõirányzat biztosítja.

7. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
368/2006. (XII. 29.) Korm.
rendelete
a szociális és munkaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint
az ezzel összefüggõ, miniszteri feladatés hatásköröket megállapító egyes
kormányrendeletek módosításáról

(5) A miniszter a rendkívüli elõleg iránti igényrõl 2007.
február 10-ig dönt. A miniszter a kérelemnek helyt adó határozatát egyszerûsített formában hozza. A miniszter döntésérõl a Magyar Államkincstárt egyidejûleg értesíteni
kell.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

(6) A rendkívüli elõlegre jogosult gázszolgáltatónak a
Magyar Államkincstár a rendkívüli elõleget 2007. február
15-ig egy összegben átutalja.

1. §

(7) A gázszolgáltató a rendkívüli elõleget egy összegben
az elõirányzat javára 2007. március 31-ig egy összegben
visszafizeti.
(8) Ha a gázszolgáltató a (7) bekezdésben foglaltaknak
nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget, a 2007. március
31-ét követõ naptól a visszafizetés napjáig terjedõ idõszakra a 2007. március 31-én érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell a rendkívüli elõleget visszafizetnie.
(9) A (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatban vállaltak megtartását a Magyar Államkincstár ellenõrzi.
Amennyiben az ellenõrzés során a Magyar Államkincstár
azt állapítja meg, hogy a 2007. január 31-ét követõ öt nap
során a gázszolgáltató a lakossági felhasználók részére
számlát bocsátott ki, úgy a gázszolgáltatónak a rendkívüli
elõleget az ellenõrzés során készült jegyzõkönyv kézhezvételét követõ banki napon – a 2007. január 31-én érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben – vissza
kell fizetnie az elõirányzat javára.

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a) pontjának ai) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[3. § A miniszter
a) a foglalkoztatáspolitikáért való felelõssége körében
elõkészíti különösen]
„ai) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés szabályaival;”
[összefüggõ jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.]

2. §
(1) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének ba) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelõssége
körében irányítja]
„ba) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt,”
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(2) Az R. 4. §-a (2) bekezdésének bb) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, valamint a bekezdés b) pontja
a következõ bc) alponttal egészül ki:
[A miniszter a szociál-, család- és nyugdíjpolitikáért,
valamint a gyermek- és ifjúságvédelemért való felelõssége
körében irányítja]
„bb) a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetet,
bc) az Országos Orvosszakértõi Intézetet.”
(3) Az R. 4. §-a (4) bekezdésének ba) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a felnõttképzésért és szakképzésért való
felelõssége körében irányítja]
„ba) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetet,”
(4) Az R. 4. §-a (5) bekezdésének ab) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért való felelõssége körében mûködteti]
„ab) a Nõk és Férfiak Társadalmi Egyenlõsége Tanácsot;”

3. §
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(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
a) 1. §-ának j) pontja,
b) 3. §-ának h) pontja,
c) 4. §-a (3) bekezdésének b) pontja, (4) bekezdésének
ab), bb)–bc) pontja és (7) bekezdése,
d) 13. §-a, valamint
e) 10. §-ának (2) bekezdésében a „dönt a Munkaerõpiaci
Alap képzési alaprészének belsõ felosztásáról, valamint”
szövegrész.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 1. §-ának g) pontjában, 3. §-ának e) pontjában, 4. §-a
(4) bekezdésének felvezetõ szövegében „a felnõttképzésért
és szakképzésért” szövegrész helyébe „a szakképzésért és
felnõttképzésért” szöveg,
b) 4. §-a (4) bekezdésének aa) alpontjában „az Országos
Felnõttképzési Tanácsot” szövegrész helyébe „a Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsot” szöveg
lép.

A miniszterelnök helyett:

Az R. 5. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelõssége keretében felelõs a munkavédelemért és ennek körében]
„c) az érintett szervekkel együttmûködve meghatározza az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, ideértve a munkahelyek, a
munkaeszközök, az egyéni védõeszközök, a munkakörülményi tényezõk és a munkaalkalmasság követelményeit,”

A szociális és munkaügyi miniszter
8/2006. (XII. 27.) SZMM
rendelete

4. §

egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról

Az R. 10. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a szakképzéssel és a felnõttképzéssel kapcsolatos feladatai körében]
„h) létrehozza és mûködteti a szakképzési szerkezet
folyamatos fejlesztését és korszerûsítését szolgáló bizottságot,”

5. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének g) pontja
hatályát veszti, ezzel egyidejûleg a h)–t) pont számozása
g)–s) pontra változik.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és
Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének
d) pontjában, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a
(2) bekezdésének a)–b), d)–g) és i) pontjaiban, az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének i) pontjában, a katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló
1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ának c) pontjában, a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi
CV. törvény 207. §-ának (3) bekezdésében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20. §-ának (2) be kez dé sé ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
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2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének 6. pontjában, a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
87. §-ában, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a
cselekvõképességgel, gondnoksággal összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2001. évi XV. törvény
8. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
f) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális
Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1. § A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) szakmai-fejlesztési, szolgáltatási és támogatási rendszert hoz létre, amely a Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram, a Regionális Ifjúsági Tanácsok,
valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részjogkörû költségvetési egységeként mûködõ Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat összehangolt mûködésén keresztül
valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitûzéseit.”

2. §
Az R. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A pályázat benyújtásának határideje elõtt legalább
30 nappal pályázati hirdetmény tehetõ közzé azzal, hogy
a teljes pályázati felhívást a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, továbbá a
kezelõ szervezet honlapján közzé kell tenni.”

3. §
Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A pályázati felhívás tartalmi követelményeit
külön jogszabály határozza meg.
(2) A pályázatokat az Európai Szociális Alap Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.-hoz
(a továbbiakban: ESZA Kht.) kell benyújtani a pályázati
felhívásban meghatározottak szerint.
(3) Az Alapprogramból nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatott program, illetve projekt

1. szám

elnevezését és a támogatási összeget nyilvánosságra kell
hozni.”
4. §
(1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Tanács tagjai:
a) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
két képviselõje;
b) az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,
c) az Egészségügyi Minisztérium,
d) a Miniszterelnöki Hivatal,
e) az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint
f) a Pénzügyminisztérium
egy-egy képviselõje;
g) a települési önkormányzatok országos szövetségei
által közösen jelölt egy személy;
h) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, valamint az Országos Gyermek
és Ifjúsági Parlament által jelölt egy-egy személy;
i) azon öt egyház által közösen jelölt két személy,
amely a legtöbb, humánszolgáltatást ellátó szervezetek
részére juttatott állami normatív hozzájárulásban részesül.”
(2) Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–f) pontjaiban szereplõ szervek
képviselõit az illetékes miniszter, az (1) bekezdés
g)–i) pontjaiban szereplõ személyeket a szervezet képviseletét ellátó (testület) személy jelöli a miniszter megkeresése alapján.”

5. §
Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) Az Alapprogram kezelõ szerve az ESZA Kht.
(2) Az Alapprogram kezelésével összefüggõ feladatainak
tekintetében az ESZA Kht. a Mobilitás jogutódja.
(3) A Tanács titkársági feladatait a Mobilitás Országos
Ifjúsági Szolgálat, a Regionális Ifjúsági Tanács esetében
az Iroda látja el.
(4) Az Alapprogram kezelésével összefüggõ mûködési
költséget az Alapprogramból kell biztosítani, amely az
Alapprogram éves bevételeinek legfeljebb 5%-a lehet.”
6. §
Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A kezelõ szerv feladata:
a) az Alapprogram éves költségvetési tervének és költségvetési beszámolójának elkészítése,
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b) a pénzeszközök felhasználására, a pályázatok meghirdetésére vonatkozó döntések elõkészítése,
c) a pályázatok, illetve támogatási igények nyilvántartásba vétele,
d) az Alapprogram mûködésével összefüggõ pénzügyi
és számviteli feladatok ellátása,
e) szerzõdéskötés a kedvezményezettekkel,
f) a támogatások felhasználása jogszerûségének és
szakszerûségének ellenõrzése, szükség szerint a Tanács,
illetve a Regionális Ifjúsági Tanácsok tagjainak közremûködésével.
(2) A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat megállapodás alapján együttmûködik az érintett önkormányzatokkal
az Irodák mûködési feltételeinek biztosításában.
(3) Az Irodák mûködésének rendjét és a Regionális Ifjúsági Tanácsokkal való együttmûködési kötelezettségük
szabályait a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szervezeti
és mûködési szabályzata állapítja meg.”

7. §
(1) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése, valamint az azt
megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az Iroda
(1) Az Iroda a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
szervezeti egysége.”
(2) Az R. 14. §-ának (4) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:
[Az Iroda feladata:]
„g) felkérés alapján közremûködik az Alapprogramból
támogatott, illetve más pályázatok értékelésében, szakmai
és pénzügyi ellenõrzésében.”

8. §
Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek, bizonyítványok
és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok
elismerésérõl, továbbá az ideiglenes mûködési nyilvántartásba vétel, valamint az oklevelek, bizonyítványok és
egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez szükséges
igazolások kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló
31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az EKH az (1) bekezdésben foglaltak szerinti szakértõként]
„b) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetet,”
[rendelheti ki.]

9. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 5. §-a
hatályát veszti.

10. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézetrõl,
valamint a Család- és Gyermekvédelmi Szakmai Kollégiumról szóló 45/1997. (XII. 17.) NM rendelet,
b) az ifjúsági és sportminiszter felügyelete alá tartozó
intézmények katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 2/2000. (XII. 21.) ISM rendelet mellékletében a „10. Mobilitás Ifjúsági Szolgálat,
1145 Budapest, Amerikai út 96.” szövegrész,
c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális
Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
rendelet módosításáról rendelkezõ 4/2001. (V. 14.) ISM
rendelet 3. §-a,
d) a hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának követelményeirõl szóló 5/2001. (VII. 10.) ISM rendelet 1. számú mellékletében a „3. Mobilitás (1145 Budapest, Amerikai út 96.)”
szövegrész,
e) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet módosításáról rendelkezõ 46/2003.
(VIII. 8.) ESZCSM rendelet 99. §-a (2) bekezdésének
5. pontja,
f) a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter felügyelete
alatt álló költségvetési szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat tételérõl szóló 4/2004. (III. 31.) GYISM
rendelet mellékletében a
„Mobilitás:
– fõigazgató,
– igazgatók,
– irodavezetõk,
– belsõ ellenõr.” szövegrész,
g) a helyi önkormányzatok részére gyermek és ifjúsági
feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
2005. évi szabályairól szóló 7/2005. (VIII. 22.) ICSSZEM
rendelet
hatályát veszti.

11. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 2. §-ának (4) bekezdésében „az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe
„a miniszter” szövegrész,
b) 7. §-ának (4) bekezdésében „az Ifjúsági és Sportminisztérium” szövegrész helyébe „a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium” szövegrész,
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c) 7. §-ának (5) bekezdésében a „Mobilitás” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész,
d) 9. §-ának (5) bekezdésében a „Regionális Ifjúsági
Iroda” szövegrész helyébe a „Mobilitás Országos Ifjúsági
Szolgálat” szövegrész,
e) 11. §-ának (7) bekezdésében „az ifjúsági és sportminiszter a Regionális Ifjúsági Irodák” szövegrész helyébe „a miniszter a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat”
szövegrész
lép.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 42/1996.
(XI. 29.) NM rendelet 1. számú melléklete B) pontjának
1. alpontjában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI)” szövegrész helyébe a „Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézet” szövegrész;
b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
ba) 4. §-ának (1) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézettel (a továbbiakban: Családpolitikai Intézet)” szövegrész helyébe a „Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézettel (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész,
bb) 4. §-a (3) bekezdésének a) és g) pontjában,
40. §-ának (4) bekezdésében, 48. §-ának (2) bekezdésében, 100. §-ának (4) bekezdésében és 148. §-ában „a Családpolitikai Intézet” szövegrész helyébe „az Intézet”
szövegrész,
bc) 4. §-ának (6) bekezdésében „a Családpolitikai Intézetnek” szövegrész helyébe „az Intézetnek” szövegrész,
bd) 145. §-ának (1) bekezdésében, 146. §-ának (3) bekezdésében, valamint 147. §-ának (8) és (10) bekezdéseiben „a Családpolitikai Intézetet” szövegrész helyébe „az
Intézetet” szövegrész;
c) a szociális szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 9/2001. (XII. 20.) SZCSM
rendelet
ca) 1. számú mellékletének 4. pontjában a „Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban:
NCsSzI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet (a továbbiakban: NSzFI)” szövegrész,
cb) 1. számú mellékletének 5–10. pontjaiban az
„NCsSzI” szövegrészek helyébe az „NSzFI” szövegrészek,
cc) 2–3. számú mellékletei IV/2. pontjának b)–c) alpontjaiban, 4. számú melléklete IV/2. pontjának b) alpontjában, valamint a IV/3. pontjában, 5. számú melléklete
IV/3. pontjának b) alpontjában, 6. számú melléklete
IV/3. pontjának b)–c) alpontjaiban, 7. és 11. számú mellékletei IV/3. pontjának a) alpontjaiban, 8–9. számú mel-
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lékletei IV/3. pontjának b) alpontjaiban, továbbá 10. számú
melléklete IV/2. pontjának a) alpontjában a „Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet” szövegrész;
d) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 10/2003. (III. 27.) ESZCSM rendelet
da) 2. §-ának (1) bekezdésében „az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
„a Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész,
db) 2. §-ának (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézethez (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz
(a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész,
dc) 3. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 4. §-ának (1) és
(4) bekezdésében, 5. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának
(2) bekezdésében és 8. §-ának (8) bekezdésében „az Intézet”
szövegrész helyébe „a Hivatal” szövegrész,
dd) 3. §-ának (2) bekezdésében „az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe „a szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész, a „Család- és
Gyermekvédelmi Tanács” szövegrész helyébe a „Szociálpolitikai Tanács” szövegrész,
de) 3. §-ának (4) bekezdésében, 4. §-ának (5) bekezdésében és 5. §-ának (1) bekezdésében „Az Intézet” szövegrész
helyébe „A Hivatal” szövegrész,
df) 7. §-ának (2) bekezdésében „az Intézetnek” szövegrész
helyébe „a Hivatalnak” szövegrész;
e) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek
képesítési elõírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM
rendelet
ea) 2. §-ának (3) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézetnek (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak
(a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész, „Az intézet” szövegrész helyébe „A Hivatal” szövegrész,
eb) 2. §-ának (4) bekezdésében „az Intézetet” szövegrész helyébe „a Hivatalt” szövegrész,
ec) 6. §-ában „az Intézetnek” szövegrész helyébe
„a Hivatalnak” szövegrész;
f) a helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit
mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM
rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézetnek” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek” szövegrész;
g) az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter
hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított
intézményekrõl szóló 69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
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Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet”
szövegrész
lép.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A szociális és munkaügyi miniszter
9/2006. (XII. 27.) SZMM
rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól
és mûködésük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a
(2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és
munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
170/2006. (VII. 28). Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti
feladatkörben a következõket rendelem el:

1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a
(1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szociális szolgáltatónak – a kizárólag szociális információs szolgáltatást nyújtó szolgáltató kivételével – rendelkeznie kell]
„f) az 1. számú melléklet III.1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal,”
(2) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:
[A szociális szolgáltatónak – a kizárólag szociális információs szolgáltatást nyújtó szolgáltató kivételével – rendelkeznie kell]
„g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú
melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában meghatározott szabályzatokkal.”
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2. §

Az R. 5/A. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának – az idõszakos férõhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével – tartalmaznia
kell]
„a) a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen
aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövõ kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek leírását,
ab) a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben
betöltött szerepének és hatásának értékelését,
ac) a más intézményekkel történõ együttmûködés
módját,
ad) a szolgáltatás megkezdése elõtt megtett elõkészítések leírását,
b) az ellátottak körét, demográfiai mutatóit, szociális
jellemzõit, ellátási szükségleteit,”

3. §
(1) Az R. 28. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell]
„b) a segítségnyújtást végzõ gondozókat foglalkoztató
olyan szakmai központot vagy központokat, amelyek a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a (4) bekezdés szerinti idõtartamon belüli helyszínre
érkezését.”
(2) Az R. 28. §-ának (4) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:
„A gondozónak 30 percen belül kell az ellátott lakásán
megjelennie.”
(3) Az R. 28. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) bekezdés a) pontja szerinti mûszaki rendszernek alkalmasnak kell lennie az események dokumentálására, az önellenõrzésre, valamint a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására. Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléknek testen viselhetõnek, ütés- és
cseppállónak kell lennie.”

4. §
Az R. 29. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén az
5. számú melléklet szerinti segélyhívási jegyzõkönyvet
kell vezetni, valamint a segélyhívásokról havi jelentést
kell készíteni. A havi jelentést a tárgyhót követõ hónap
10. napjáig elektronikus vagy postai úton meg kell küldeni
a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás országos módszertani
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központjának. A beküldésre készített havi jelentésben
a 11. és 15. pontban nem kell feltüntetni az ellátottak
nevét, csak az ellátotti létszámot kell megjelölni.”

5. §
Az R. 39/C. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) A támogató szolgálat gépjármûvének alkalmasnak
kell lennie elektromos kerekes székes személy szállítására,
valamint rendelkeznie kell mobil rámpával vagy emelõszerkezettel, valamint 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel.”
6. §
Az R. 39/I. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39/I. § Közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor
munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás
kezdõ idõpontjától rendelkeznie kell a Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézet által kiadott közösségi pszichiátriai
ellátással kapcsolatos képzés tanúsítványával. Felmentés
adható, amennyiben a munkakört betöltendõ személy már
a képzésben részt vesz és azt tárgyévben elvégzi. A közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre történõ
jelentkezéseket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Intézethez kell benyújtani.”
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zését, illetve a 39/J. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti
szolgáltatásokat,
c) a szenvedélybetegség okozta életvitellel összefüggésben különösen a rövid pihenési lehetõség, a mosási,
szárítási, mosakodási lehetõség, illetve a folyadékhoz, élelemhez jutás biztosítását.
(4) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátását
nyújtó intézményeknek, szolgáltatóknak a (3) bekezdés
a), b) és c) pontjaiban meghatározott szolgáltatási formák
közül legalább kettõt kell biztosítaniuk.
(5) A (3) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatási forma
ellátása esetén biztosítani kell a segítségnyújtáshoz, a
használt ártalomcsökkentõ eszközök begyûjtéséhez, azok
biztonságos tárolásához, szállításához szükséges tárgyi
feltételeket.
(6) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása
során minden esetben biztosítani kell az anonimitást, a
személyes adatokat nem kell megadni, igazolni és nyilvántartani, illetve egyéni gondozási tervet nem kell készíteni.
A szolgáltatás nem tagadható meg az absztinencia hiánya
és a szenvedélybetegség során jelentkezõ tünetek, magatartási formák miatt mindaddig, amíg azok nem veszélyeztetik a biztonságos feladatellátást.”

8. §
Az R. III. Fejezetének 4. Címe a következõ 84/A. §-sal
és az azt megelõzõ következõ alcímmel egészül ki:

7. §

„Demens személyek nappali ellátására vonatkozó
különös szabályok

Az R. a következõ 39/L. §-sal egészül ki:
„39/L. § (1) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbû
ellátása a megkeresõ munkára, valamint az anonim és önkéntes igénybevételre épülõ szolgáltatás, amelynek célja
a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése,
az életet veszélyeztetõ helyzetek elhárítása, valamint az
életmódváltozás elindítása, segítése.
(2) A szenvedélybetegek körében végzett megkeresõ
munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással
szemben bizalmatlan vagy onnan kiszoruló, az utcán,
közösségi színtereken tartózkodó egyének, csoportok felkutatása és az alacsonyküszöbû ellátáshoz való hozzájutásuk biztosítása.
(3) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása
magában foglalja
a) az egészségügyi ártalmak csökkentését, így különösen a tûcsereprogramok körében a szerhasználat, illetve
-függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek
csökkentését steril és kiegészítõ eszközök, készítmények
biztosításával, illetve használt eszközök begyûjtésével,
továbbá az egészségügyi szûréshez, orvosi ellátáshoz való
hozzáférés szervezését,
b) a krízis-intervenciót, az egészségügyi vagy egyéb
terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztön-

84/A. § (1) A demens személyek nappali ellátása a
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott
demencia centrum demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkezõ személyeket látja el.
(2) A demens személyek nappali ellátása megszervezhetõ önálló intézményi formában, illetve – az (1) bekezdés szerinti ellátottakra tekintettel – más nappali ellátás
részeként.
(3) A demens személyek nappali ellátására – ideértve
a más nappali ellátás részeként megszervezett formát is –
a nappali ellátásra vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel kell szervezni,
b) a demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés
munkatárs állapotfelmérése alapján kell elkészíteni,
c) a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idõ alatt folyamatosan biztosítani kell,
d) a demens személyek nappali ellátásának szakmai
programja az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározottakon
túl tartalmazza
da) az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatását,
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db) az ellátottak meglévõ képességeinek megõrzésére
és fejlesztésére irányuló programot,
dc) a biztonságos tárgyi környezet bemutatását,
dd) a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai,
neurológiai, geriátriai) ellátással való együttmûködés módját.”

9. §
(1) Az R. 2–3. számú melléklete e rendelet 1–2. számú
melléklete szerint módosul.
(2) Az R. az e rendelet 3. számú melléklete szerinti
5. számú melléklettel egészül ki.

10. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet 4. §-ában meghatározott új feltételekrõl
a szolgáltatónak
a) új ellátottak (új készülékek kihelyezése) esetén a
rendelet hatálybalépésétõl,
b) a 2006. december 31-én ellátott személyek vonatkozásában 2007. december 31-éig
kell gondoskodnia.
(3) Az e rendelet 5. §-ában meghatározott feltételeket
a) a mûködési engedély iránti kérelmet e rendelet
hatálybalépését követõen benyújtó szolgálat esetében kell
alkalmazni,
b) az e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ szolgálatnak 2009. december 31-éig kell teljesítenie.
(4) Az e rendelet 6. §-ában meghatározott képzési feltételeket az e rendelet hatálybalépését követõen létesített
jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet
hatálybalépését megelõzõen létesített jogviszonyok esetében a képzésre való bejelentkezés, illetve a képzés elvégzése idõpontjára a 2006. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.
(5) Az e rendelet 1. számú mellékletével meghatározott,
szakmai létszámmal kapcsolatos feltételekrõl a már mûködõ
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intézményeknek 2007. december 31-éig kell gondoskodni.
Ha az adott személyes gondoskodási formához tartozó
egyes munkakörök létszáma úgy csökken, hogy az ugyanahhoz a formához tartozó más munkakör létszáma növekszik, a csökkentés csak a növeléssel egy idõben vagy azt
követõen történhet.
(6) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások irányított területi kiegyenlítési rendszerébe történõ befogadási kérelem elbírálása során kirendelt szakértõ a tevékenységének ellátásáért óránként 2500 forint, de
összesen legfeljebb 30 000 forint szakértõi díjra, továbbá
a szakértõi tevékenység során felmerült, igazolt költségeinek
megtérítésére jogosult.
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) 5. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében
„– a kizárólag szociális információs szolgáltatást nyújtó
szolgáltató kivételével –” szövegrész,
b) 19/B. §-a és az azt megelõzõ alcím,
c) 39/J. §-ának (3) bekezdése,
d) 2. számú melléklete II. részének B) pontja,
e) 3. számú mellékletének 5. pontja.
(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 18. §-ának (3) bekezdésében és 18/A. §-ának (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet” szövegrész,
b) 39/D. §-ának (1) bekezdésében és 104/A. §-ának
(5) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézethez” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézethez” szövegrész,
c) 2. számú melléklete II. részének E) pontjában a
„0,5 fõ” szövegrész helyébe a „napi 4 óra” szövegrész,
d) 3. számú mellékletének 9. pontjában a „pedagógus”
intézményi munkakör megnevezése helyébe a „fejlesztõ
pedagógus” megnevezés
lép.
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. szám

1. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklete I. részének 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Étkeztetés
Szociális segítõ

1 fõ”

2. Az R. 2. számú mellékletének I. része a következõ 9. ponttal egészül ki:
„9. Szenvedélybetegek közösségi ellátása
ca) Önálló alacsonyküszöbû ellátás esetén:
Koordinátor
Konzultáns (a koordinátor is elláthatja)
Segítõ
cb) Integrált alacsonyküszöbû ellátás keretein belül:
Koordinátor
Konzultáns
Segítõ

1 fõ
napi 4 óra
2 fõ
napi 4 óra
napi 4 óra
2 fõ”

3. Az R. 2. számú melléklete II. része 1. pontjának A) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A) Idõsek klubja
– nappali ellátást vezetõ
– szociális gondozó (30 férõhelyre vetítve)
– 6 napos vagy folyamatos nyitva tartás esetén szociális gondozó (30 férõhelyre vetítve)

1 fõ
1 fõ
1 fõ”

4. Az R. 2. számú melléklete II. részének 1. pontja a következõ F) alponttal egészül ki:
,,F) Demens személyek nappali intézménye ellátottak száma szerint (5–7 fõ ellátott)
– szociális, mentálhigiénés munkatárs
– szociális gondozó

napi 4 óra
1 fõ”

5. Az R. 2. számú melléklet II. része 2. pontjának A) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A) Idõsek otthona
– intézményvezetõ
– orvos
= 100 férõhely alatt
= 100–200 férõhely között
= 200 férõhely felett
– intézményvezetõ ápoló (100 férõhely felett)
– ápoló, szociális gondozó (100 férõhelyre vetítve)
– diétás nõvér
= 200 férõhelyig
= 200 férõhely felett
– mozgásterapeuta
= 100 férõhelyig
= 100 férõhely felett
– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férõhelyre vetítve)
– foglalkoztatásszervezõ (100 férõhelyre vetítve)

1 fõ
heti 4 óra
heti 6 óra
1 fõ
1 fõ
24 fõ
heti 4 óra
1 fõ
heti 4 óra
1 fõ
1 fõ
1 fõ”
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6. Az R. 2. számú melléklet II. része 2. pontjának B) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„B) Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye (drogbetegeket ellátó intézmény kivételével)
– intézményvezetõ
1 fõ
– orvos
= 100 férõhely alatt
heti 8 óra
= 100–200 férõhely között
heti 12 óra
= 200 férõhely felett (ezen belül kell biztosítani a szükséges szakorvosi
ellátást is)
heti 4 óra és 1 fõ
– intézményvezetõ ápoló (100 férõhely felett)
1 fõ
– ápoló, szociális gondozó (100 férõhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
24 fõ
= rehabilitációs intézmény
12 fõ
– szociális, mentálhigiénés munkatárs (200 férõhelyig 50 férõhelyre
vetítve, 200 férõhely felett 100 férõhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
1 fõ
= rehabilitációs intézmény
2 fõ
– foglalkoztatásszervezõ, munkavezetõ (200 férõhelyig 50 férõhelyre
vetítve, 200 férõhely felett 100 férõhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
1 fõ
= rehabilitációs intézmény
2 fõ”
7. Az R. 2. számú melléklet II. része 2. pontjának D) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„D) Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye
– intézményvezetõ
– orvos
= 100 férõhely alatt
= 100–200 férõhely között
= 200 férõhely felett
– intézményvezetõ ápoló (100 férõhely felett)
Rehabilitációs intézmény
– vezetõ pedagógus
50 férõhelyre vetítve:
– ápoló, gondozó
– fejlesztõ pedagógus
– foglalkoztatás-szervezõ
– szabadidõ szervezõ
– mozgásterapeuta
– munkavezetõ
– szociális és mentálhigiénés munkatárs
100 férõhelyre vetítve:
– szociális ügyintézõ
Ápoló, gondozó otthon
50 férõhelyre vetítve:
– ápoló-gondozó
= kiskorúak ellátása esetén
= felnõttkorúak ellátása esetén
fejlesztõ pedagógus
szociális és mentálhigiénés munkatárs
mozgásterapeuta
foglalkoztatás szervezõ
szabadidõ szervezõ
100 férõhelyenként:
szociális ügyintézõ

1 fõ
heti 4 óra
heti 6 óra
1 fõ
1 fõ
1 fõ
5 fõ
2 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
2 fõ
2 fõ
1 fõ

20 fõ
15 fõ
2 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ

154

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY
Súlyos fogyatékos személyeket ellátó csoport
– osztályvezetõ (5 csoport irányítása)
– gyermekgondozó-ápoló
– mozgásterapeuta
– pedagógus
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1 fõ
4 fõ
napi 4 óra
1 fõ”

8. Az R. 2. számú melléklet II. része 2. pontjának E) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„E) Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye
– intézményvezetõ
– orvos
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
= rehabilitációs intézmény
– ápoló, szociális gondozó (100 férõhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férõhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
= rehabilitációs intézmény
– munkavezetõ (50 férõhelyre vetítve) (amennyiben van foglalkoztatás)
– foglalkoztatásszervezõ (50 férõhelyre vetítve) (amennyiben van foglalkoztatás)

1 fõ
heti 6 óra
heti 2 óra
14 fõ
1 fõ
5 fõ
napi 4 óra
napi 4 óra”

9. Az R. 2. számú melléklet II. része 2. pontjának F) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„F) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
– intézményvezetõ
– orvos
– ápoló, szociális gondozó (100 férõhelyre vetítve)
= idõskorúak és fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
= hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása
– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férõhelyre vetítve)
= idõskorúak és fogyatékosok gondozó háza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
= hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása

1 fõ
heti 2 óra

16 fõ
3 fõ

1 fõ
4 fõ”

10. Az R. 2. számú mellékletének kiegészítõ szabályai a következõ 7–9. ponttal egészülnek ki:
„7. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az alapszolgáltatásokat nyújtó szociális intézmények esetén a következõ:
– gazdasági ügyintézõ
1 fõ
– takarító
1 fõ
– konyhai kisegítõ (100 adagonként)
1 fõ
8. A nappali intézmény, idõsek klubjai esetében a szociális, mentálhigiénés létszám irányszámok kialakítása során a
következõ munkakörök javasoltak:
Nappali ellátást nyújtó intézmények, Idõsek klubja:
– szociális, mentálhigiénés munkatárs
heti 4 óra
9. A tartós bentlakásos, illetve átmeneti intézmények esetében a vezetõi létszám irányszámok kialakítása során a következõ munkakörök javasoltak:
Tartós bentlakásos intézmények:
Szociális és mentálhigiénés csoportvezetõ (legalább 4 fõ szociális és mentálhigiénés munkatárs alkalmazása esetén)
1 fõ
Tartós bentlakásos intézmények esetében az osztályvezetõ ápoló (50 férõhelyenként) helyett, az intézményvezetõ kijelöli mûszakonként a krízishelyzetre, korlátozó intézkedések eldöntésére jogosult személyt
1 fõ”
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2. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
1. Az R. 3. számú mellékletének 5/D. pontja helyébe a következõk lépnek:
„5/D. Szenvedélybetegek közösségi
ellátása

koordinátor

konzultáns

Felsõfokú szociális alapvégzettség addiktológiai konzulens, mentálhigiénikus,
pszichológus, diakónus, szupervízor,
pszichiáter, addioktológus, pszichopedagógus, szociológus
Felsõfokú szociális alapvégzettség
addiktológiai konzulens”

2. Az R. 3. számú melléklete a következõ 5/F. ponttal egészül ki:
„5/F. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szociális gondozó

Szakirányú szakképzettség
– szociális gondozó és szervezõ, szociális
gondozó és ápoló, ápolói végzettség,
ÖNO és házi szociális gondozó
Szakirányú szakképzettség hiányában
– szociális asszisztens
Képesítés nélküli társadalmi gondozó”

3. Az R. 3. számú melléklete a következõ 7/A. ponttal egészül ki:
„7/A. Demens személyek nappali intézménye
intézményvezetõ
szociális, mentálhigiénés munkatárs
szociális gondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, mentálhigiénikus
felsõfokú szociális alapvégzettség
gerontológiai gondozó, szociális gondozó és ápoló, ÖNO és házi
szociális gondozó”

3. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
[5. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez]
Segélyhívási jegyzõkönyv
(szociális gondozó tölti)
1. A segélyhívás idõpontja:
2. Ellátott neve, életkora:
3. Ellátott címe:
4. A segélyhívás oka:
5. Intézkedés:
6. Adott-e be gyógyszert?

igen:

nem

7. Hívott-e más segítséget?

igen:

nem

8. Esetleírás:
9. A szociális gondozó neve:
10. Vezetõ ellenjegyezése:
Dátum:
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Havi jelentés a segélyhívásokról
(vezetõ tölti ki)
1. Idõszak: ............ év ............... hónap
2. Szakmai központ neve: ............................................................................................................................................
3. Segélyhívások száma: ..............................................................................................................................................
4. Jelzõkészülékek száma (normatíva alapján): ...........................................................................................................
5. Ellátottak száma: ......................................................................................................................................................
6. Szociális gondozók száma: ......................................................................................................................................
7. Társult települések száma: .......................................................................................................................................
8. A segélyhívások száma a hónap napjai szerint:
1

2

16

17

3

18

4

19

5

20

6

7

21

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

28

13

29

14

15

30

31

9. A segélyhívások száma a hét napjai és napszakok szerint:
H

K

Sze

Cs

P

0–6 óra között
6–12 óra között
12–18 óra között
18–24 óra között
10. A segélyhívások száma településenként:
Település neve

Segélyhívások száma

11. Az ellátottak, akik segélyhívást adtak le:
Név

Segélyhívások száma

Szo

V
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12. Segélyhívások fõbb okaik szerint:
Segélyhívás oka

Segélyhívások száma

Pszichés probléma
Szomatikus probléma
Betegség, rosszullét
Krízishelyzet
Higiénés szükséglet miatt
Téves riasztás
Segítés az esti lefekvéshez
Egyéb okok
13. Az esetek megoldása
Eset megoldása

Esetek száma

Beszélgetés, megnyugtatás
Gyógyszeradás
Házi- vagy ügyeletes orvos hívása
Mentõhívás
Gondozás: pelenkacsere, mosdatás
Téves riasztásról meggyõzõdés
Esti lefekvésnél segítségadás
Egyéb
14. A rendszerbõl a hónap során kikerült személyek száma (akiknél a készüléket leszerelték): ...........
15. Az ellátásból kikerült személyek, és a kikerülés oka (kérjük, az alábbi lehetséges okok szerint kódolja)
1 – elhalálozás
2 – bentlakásos intézménybe kerülés
3 – kórházba kerülés
4 – saját kérésre
5 – gondozó, hozzátartozó kérésére
6 – alkalmatlanság a rendszer kezelésére
7 – egyéb (kérjük röviden ismertesse): ...............................................................................................................
Kikerült személy neve

A kikerülés oka

16. A rendszerbe a hónap során bekerült személyek száma: .......................................................................................
Kitöltés dátuma: ............................................................................................................................................................
Felelõs vezetõ neve: ..........................................................
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Kitöltési útmutató a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás havi dokumentációjához
(Havi jelentés a segélyhívásokról)
1. pont: azt az idõszakot (általában az elõzõ hónapot) kell megjelölni, amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik
2. pont: a szakmai központ (ahonnan a szolgáltatás irányítása történik) hivatalos megnevezése
3. pont: a hónapban elõforduló összes segélyhívás száma (a téves jelzéseket, próbariasztásokat is beleértve)
4. pont: a központ tulajdonában lévõ ténylegesen mûködõ készülékszám pontos megadása
5. pont: aktuálisan a jelzõkészülékkel ellátottak száma (házaspár esetén egy készülék két embert lát el)
6. pont: a jelzõrendszeres szolgáltatást ellátó szociális gondozók pontos száma
7. pont: az egy szakmai központhoz tartozó társult települések száma, ahol a jelzõrendszeres szolgáltatás mûködik
8. pont: a havi összes segélyhívás bontása a hónap napjai szerint megadva
9. pont: a havi összes segélyhívás bontása a hét napjai és a napszakok szerint megadva
10. pont: a havi segélyhívások száma a települések szerinti bontásban megadva (társult modell esetén értelmezhetõ;
a táblázat értelem szerint bõvíthetõ)
11. pont: a havi segélyhívások száma ellátottak szerinti bontásban (a táblázat értelem szerint bõvíthetõ)
12. pont: a segélyhívások bontása a kérések okai szerint (az „egyéb” megjelölés kifejtése néhány szóban szükséges –
a próbariasztások számát is ide kérjük dokumentálni)
13. pont: a segélyhívások bontása a kérések megoldása szerint (az „egyéb” megjelölés kifejtése néhány szóban szükséges)
14. pont: azon személyek száma, akiknél a jelzõrendszeres szolgáltatás megszûnt, a készüléket leszerelték, illetve
leszerelés alatt van
15. pont: a jelzõrendszeres ellátásból való kikerülés oka – a felsorolt lehetõségek alapján kódolva –, illetve az ellátásból kikerülõk felsorolása (a táblázat értelem szerint bõvíthetõ)
16. pont: azon személyek száma, akik a jelzõrendszeres szolgáltatásba bekerültek a hónap folyamán
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A szociális és munkaügyi miniszter
10/2006. (XII. 27.) SZMM
rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételérõl szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni az Szt. 4. §-a
(1) bekezdésének m) pontjában meghatározott fenntartók
által nyújtott szociális ellátás igénybevétele során.
(2) E rendelet alkalmazásában szociális ellátáson az Szt.
57. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott formában
biztosított személyes gondoskodást kell érteni.
(3) E rendeletet a falugondnoki szolgáltatás igénybevétele esetén akkor kell alkalmazni, ha a falugondnok alapszolgáltatás körébe tartozó szolgáltatást nyújt.”

2. §
Az R. 3. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A szociális ellátások közül
a) az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatvány
kitöltésével kell kérelmezni
aa) az étkeztetést – a népkonyha kivételével –,
ab) a házi segítségnyújtást,
ac) a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást,
ad) a támogató szolgáltatást,
ae) az idõsek és fogyatékosok részére nyújtott nappali
ellátást,
af) a bentlakásos intézményi elhelyezést – az éjjeli menedékhely kivételével;
b) írásban kell kérelmezni
ba) a közösségi ellátást – a szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása kivételével,
bb) a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nyújtott
nappali ellátást.
(2) Ha az intézményi jogviszony keletkezését beutaló
határozat alapozza meg, a kérelmet két példányban kell
benyújtani.”
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3. §

Az R. 4. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Elõgondozást kell végezni bentlakásos intézményi
elhelyezés elõtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan
személyek átmeneti szállása kivételével.
(3) Egyszerûsített elõgondozást kell végezni
a) a házi segítségnyújtást,
b) a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást,
c) személyi segítõ szolgáltatás esetén a támogató szolgáltatást,
d) a fogyatékosok nappali ellátását,
e) a demens személyek számára nyújtott nappali ellátást
megelõzõen.
(4) Egyszerûsített elõgondozás esetén az elõgondozást
végzõ személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevõ életkörülményeirõl, szociális helyzetérõl, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató,
illetve intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az
igénybe vevõ állapotának és szükségleteinek. Egyszerûsített elõgondozás során az elõgondozást végzõ személy a
4. számú melléklet szerinti adatlapot tölti ki.”

4. §
Az R. 6. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„Az elõgondozás I. szakaszában az elõgondozást végzõ
személy az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem beérkezésétõl számított húsz napon belül a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevõ életkörülményeirõl és
egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról.”
5. §
Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Amennyiben az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg, az elhelyezésre
irányuló kérelem egy példányát haladéktalanul meg kell
küldeni az intézményvezetõ részére.
(2) A kérelem megérkezését követõen az elõgondozást
a 6. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelõen kell
elvégezni azzal, hogy az elõgondozás I. szakaszának eredményérõl az intézményvezetõ a 2. számú melléklet szerinti
elõgondozási adatlap megküldésével értesíti a beutalást
végzõ önkormányzatot.”
6. §
Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Az állami fenntartású, valamint az ellátási szerzõdéssel mûködtetett egyházi, nem állami fenntartású intézménynél a soron kívüli elhelyezési igény esetén az elõgon-
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dozást végzõ személy a kérelem benyújtásától, a beutaló
határozat megérkezésétõl számított öt munkanapon belül
végzi el az elõgondozást. Ilyen esetben az elõgondozás 6. §
(1)–(3) bekezdésében meghatározott feladatai egyazon alkalommal is teljesíthetõek.”

7. §
(1) Az R. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az Szt. 94/B. §-ának (1) bekezdése, illetve
94/D. §-ának (1) bekezdése szerinti megállapodást – az
intézményi ellátás igénybevételének idõpontjában – írásban
kell megkötni.”
(2) Az R. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A megállapodásban foglalt, az intézmény részérõl
fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz
kivizsgálása az intézményvezetõ feladatkörébe tartozik,
aki 15 napon belül köteles a panasztevõt írásban értesíteni
a panasz kivizsgálásának eredményérõl. Amennyiben az
intézményvezetõ határidõben nem intézkedik, vagy a panasztevõ nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre
meghatározott határidõ lejártát, illetve intézkedés kézhezvételét követõ nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.”

8. §
Az R. 18. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó
szabályok
18. § (1) A 3. § (1) bekezdésének aa)–ad) és ba) pontjai
szerinti szociális ellátások igénylése során a szociális szolgáltató, illetve intézmény vezetõje a 6. számú melléklet
szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe
vevõt az ellátás biztosításáról.
(2) Ha a települési önkormányzat az alapszolgáltatás
körébe tartozó szolgáltatást nem intézményi keretben biztosítja, az ellátás igénybevételérõl a települési önkormányzat képviselõ-testülete dönt. A települési önkormányzat az
ellátás biztosításáról a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe vevõt. Ilyen
esetben az egyszerûsített elõgondozás feladatait az ellátást
végzõ személy végzi.”

9. §
Az R. 21. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai
és szenvedélybetegek bentlakásos intézményébe történõ
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felvétel, valamint nappali ellátásának igénybevétele iránti
kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevõ szakorvosának,
kezelõorvosának szakvéleményét.
(2) A rehabilitációs intézménybe történõ felvétel iránti
kérelemhez mellékelni kell az Szt. 113. §-a szerinti szakvéleményt.
(3) Kiskorú esetében a fogyatékos személyek otthonába
történõ elhelyezés iránti kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság
[1993. évi LXXIX. tv. 30. § (3) bek.] szakvéleményét.
(4) A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást igénylõ nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem
benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti
jelleggel biztosítható.
(5) Demens személyek nappali ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez mellékelni kell a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia
centrum demencia kórképet megállapító szakvéleményét.”

10. §
Az R. 22. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép,
és azt megelõzõen az R. a következõ alcímmel egészül ki:
„A szociális rászorultság vizsgálata
22. § (1) Az Szt. 59/A. §-ának (1) bekezdése szerinti
szolgáltatások esetében a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot
igazoló iratokat, illetve azok másolatát.
(2) A szociális rászorultság igazolására a következõ iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni:
a) az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló
szociális rászorultság esetében a külön jogszabály szerinti,
két évnél nem régebbi
aa) igazolást, amelynek 1. pontjában az ellátást igénylõ
besorolása a b)–e) pont szerinti, és a felülvizsgálat határideje – amennyiben megjelöl ilyet – nem járt le, illetve
ab) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt;
b) az egyedül élés igazolására a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemben feltüntetett adatokat;
c) az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas
okmány másolatát;
d) a súlyos fogyatékosság igazolására az Szt. 65/C. §-ának
(6) bekezdése szerinti iratot.
(3) Amennyiben a szociális rászorultság az Szt. alapján
több feltétel egyidejû fennállásán alapul, valamennyi feltételt külön igazolni kell.
(4) Az intézményvezetõ a szociális rászorultság vizsgálata
alapján a 7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot tölti ki.
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A nyilatkozat egy példányát az igénylõ, igénybe vevõ részére át kell adni.
(5) A nyilatkozat átadásával egyidejûleg a szociálisan
nem rászorult igénylõt tájékoztatni kell arról, hogy a szolgáltatást részére az intézmény, szolgáltató biztosítja-e,
illetve a térítési díj összegérõl.
(6) Ha a szolgáltatást igénylõ a kérelem benyújtásakor
nem rendelkezik a (2) bekezdés szerinti irattal, az intézményvezetõ döntése alapján legfeljebb 60 napig a szociálisan rászorultakra vonatkozó szabályok szerint biztosítható
a szolgáltatás. Ha az igénybe vevõ a kérelem benyújtásától
számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát igazoló iratot, rá a kérelem benyújtására visszamenõ
hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha az igénybe vevõ
a szociális rászorultságát igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a kérelem benyújtására visszamenõ hatállyal szociálisan
rászorultnak kell tekinteni.”

11. §
(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.
(3) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú
melléklete lép.
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12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik
napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) 3. §-ának (3) bekezdése,
b) 4. §-ának (5) bekezdése,
c) 8. §-a,
d) 11. §-a,
e) 19. §-a és az azt megelõzõ alcím,
f) 20. §-a.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 5. §-a (2) bekezdésének harmadik mondatában a
„térítési díj” szövegrész helyébe a „térítési díj, az egyszeri
hozzájárulás, illetve a térítési díj pótlék”,
b) 6. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „elhelyezést”
szövegrész helyébe az „ellátást”,
c) 12. §-ának (2) bekezdésében a „94/D. §-a” szövegrész
helyébe a „94/D. §-ának (1) bekezdése”,
d) 15. §-ának (1) bekezdésében az „állami fenntartású
intézmény” szövegrész helyébe az „állami fenntartású,
valamint az ellátási szerzõdéssel mûködtetett egyházi,
nem állami fenntartású intézmény”
szövegrész lép.

(4) Az R. az e rendelet 4. számú melléklete szerinti
8. számú melléklettel egészül ki.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
[1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez]
Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
„A”
(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelõ adatok figyelembevételével töltendõ ki.)
1. Az ellátást igénybe vevõ adatai:
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, idõpontja:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:
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Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Tartására köteles személy
a) neve:
b) lakóhelye:
Telefonszáma:
Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselõjének)
a) neve:
b) lakóhelye:
c) telefonszáma:
Az ellátást igénybe vevõvel egy háztartásban élõ nagykorú személyek száma:
2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri1
2.1. alapszolgáltatás
étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgáltatás
2.2. nappali ellátás
idõsek nappali ellátása
fogyatékosok nappali ellátása
demens személyek nappali ellátása
2.3. átmeneti ellátás
idõskorúak gondozóháza
fogyatékos személyek gondozóháza
pszichiátriai betegek átmeneti otthona
szenvedélybetegek átmeneti otthona
hajléktalan személyek átmeneti szállása
2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény
idõsek otthona
pszichiátriai betegek otthona
fogyatékos személyek otthona
hajléktalan személyek otthona
szenvedélybetegek otthona
2.5. rehabilitációs intézmény
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye
2.6. lakóotthon
fogyatékos személyek lakóotthona
pszichiátriai betegek lakóotthona
szenvedélybetegek lakóotthona
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
3.1. Étkeztetés
milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
az étkeztetés módja:
helyben fogyasztás
elvitellel
kiszállítással
diétás étkeztetés

1

Az igényelt ellátást X-szel kell jelölni.
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3.2. Házi segítségnyújtás
milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen típusú segítséget igényel:
segítség a napi tevékenységek ellátásában
bevásárlás, gyógyszerbeszerzés
személyes gondozás
egyéb, éspedig ........................
3.3. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele
milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
3.4. Támogató szolgáltatás igénybevétele
milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen típusú segítséget igényel:
szállító szolgáltatás
személyi segítõ szolgáltatás
3.5. Nappali ellátás
milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
(normál
diétás ) nem
étkeztetést igényel-e: igen
milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést:
egyéb szolgáltatás igénylése:
3.6. Átmeneti elhelyezés
milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen idõtartamra kéri az elhelyezést:
milyen okból kéri az elhelyezést:
3.7. Ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény
milyen idõtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását:
határozott (annak ideje) ......................
határozatlan
soron kívüli elhelyezést kér-e :
ha igen, annak oka:
Dátum:
Az ellátást igénybe vevõ (törvényes képviselõ) aláírása:

„B”
Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelõorvos tölti ki)
1. Házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás igénybevétele
esetén (házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni):
1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:
önellátásra képes
részben képes
segítséggel képes
1.2. szenved-e krónikus betegségben:
1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:
1.4. rendszeres orvosi ellenõrzés szükséges-e:
1.5. gyógyszerek adagolásának ellenõrzése szükséges:
1.6. szenvedett fertõzõ betegségben 6 hónapon belül:
1.7. egyéb megjegyzések:
2. Átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén:
2.1. esettörténet (elõzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):
2.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):
2.3. prognózis (várható állapotváltozás):
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

ápolási-gondozási igények:
speciális diétára szorul-e:
szenvedélybetegségben szenved-e:
pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:
szenved-e fogyatékosságban (típusa, mértéke):
gyógyszerszedés gyakorisága, várható idõtartama (pl. végleges, idõleges stb.), valamint az igénybevétel
idõpontjában szedett gyógyszerek köre:
2.10. a külön jogszabályban meghatározottak alapján az önellátás mértékének megállapítása:

3. Soron kívüli elhelyezése indokolt:

A háziorvos (kezelõorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum:

Orvos aláírása:

P. H.

„C”
Jövedelemnyilatkozat
A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén:
1. az ellátást igénylõ rendszeres (bruttó) havi jövedelme:
1.1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz:
1.2. társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem:
1.3. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerû jövedelem:
1.4. önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás:
Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe:
1.5. egyéb jövedelem:
2. összes (nettó) havi jövedelem:

3. az Szt. 117. §-ának (4) bekezdése szerinti vagyona van:
4. ha van tartásra kötelezett hozzátartozója, annak adatai:
név:
lakóhely:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejûleg csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához.
Dátum:
Az ellátást igénybe vevõ (törvényes képviselõ) aláírása:
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2. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
[4. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez]
Egyszerûsített elõgondozási adatlap
1. Felvétel helye, ideje:
2. Az ellátást igénybe vevõ adatai:
a) név:
b) lakcím:
3. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény:
a) mozgásképesség:
b) érzelmi állapot:
c) segédeszköz használata:
d) szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés):
e) magatartás, kommunikációs készség:
4. Egyéb megjegyzések az ellátással kapcsolatosan:
Az elõgondozást végzõ személy neve, aláírása:

3. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
[6. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez]
Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról
1. Név:
2. Születési név:
3. Anyja neve:
4. Születési hely, idõ:
5. Lakóhely:
6. A ................ -n benyújtott személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás iránti kérelme alapján a következõ
ellátást biztosítom:
7. Ellátás megnevezése (Szt. szerinti besorolás):
8. Ellátás kezdõ idõpontja:
9. Ellátás idõtartama (határozatlan, határozott ellátás befejezésének várható idõpontja):
10. Fizetendõ térítési díj összege:
Fizetés módja, helye, idõpontja:
Dátum:
Szolgáltató, intézményvezetõ, ellátást végzõ aláírása:
P. H.
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4. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
[8. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez]
Nyilatkozat szociális rászorultság megállapításáról1
..................................................................................... (nyilatkozatot aláíró neve) a szociális alapszolgáltatást nyújtó
szervezet vezetõjeként az alább megnevezett igénylõnél/igénybe vevõnél2 a szociális rászorultság fennállását megállapítom3: házi segítségnyújtásra, jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra, támogató szolgáltatásra a mai naptól
.............................................................-ig (határozott idõre, maximum két évre).
Név (leánykori név): .........................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................................
A szociális rászorultság fennállásának megállapításához benyújtott dokumentumok felsorolása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Dátum: .................................................
Aláírás, pecsét: ...................................................
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 9. §-a szerint a szociális ellátásban részesülõ a
jogosultság feltételeit érintõ lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást
megállapító szervet.
Nyilatkozat1
................................................................................... (nyilatkozatot aláíró neve) a szociális alapszolgáltatást nyújtó
szervezet vezetõjeként az alább megnevezett igénylõnél/igénybe vevõnél2 a szociális rászorultság fennállását nem állapítom meg3: házi segítségnyújtásra, jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra, támogató szolgáltatásra.
Név (leánykori név): .........................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................................
Indokolás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Dátum: .................................................
Aláírás, pecsét: ...................................................

1

A szociális rászorultságot vagy annak hiányát – amennyiben az intézmény, szolgáltató több alapszolgáltatási formát biztosít – egy nyilatkozattal több alapszolgáltatási formára is meg lehet állapítani, de ebben az esetben az összes benyújtott dokumentumot fel kell sorolni, és az elutasításokat külön kell indokolni.
2
A nem megfelelõ megnevezés törlendõ.
3
A nem megfelelõ alapszolgáltatási forma megnevezése törlendõ.
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A szociális és munkaügyi miniszter
11/2006. (XII. 27.) SZMM
rendelete
az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló
szociális rászorultság igazolásának szabályairól
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:
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neurológus szakorvos szakvéleményének bemutatásával
kell igazolni.
3. §
A 2. § szerinti igazolás, illetve szakvélemény
a) a kiállításától számított két évig, vagy
b) ha az igazolás a következõ felülvizsgálat idõpontjaként két évnél rövidebb idõtartamot határoz meg, a felülvizsgálat idõpontjáig
használható fel a szociális rászorultság igazolására.

1. §
4. §
Ezt a rendeletet a szociális rászorultságnak az Szt.
63. §-ának (5) bekezdése és 65. §-ának (6) bekezdése szerinti igazolására kell alkalmazni.

Az igazolás, illetve szakvélemény felülvizsgálatát a
szolgáltatást igénylõ, törvényes képviselõje, valamint
az intézményvezetõ kérheti az Országos Orvosszakértõi
Intézet szolgáltatást igénylõ lakóhelye, tartózkodási helye
szerint illetékes orvosi bizottságától.

2. §
(1) Az Szt. 63. §-ának (4) bekezdése, valamint 65. §-a
(4) bekezdésének c) pontja szerinti esetben a szolgáltatást
igénylõ háziorvosa az igénylõ egészségi állapotáról a melléklet szerinti igazolást tölti ki.

5. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az Szt. 65. §-a (4) bekezdésének b)–c) pontja szerinti esetben a pszichiátriai betegséget pszichiáter vagy

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet a 11/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
IGAZOLÁS
a házi segítségnyújtást, illetve jelzõrendszeres házi segítségnyújtást
igénybe vevõ egészségi állapotáról
Név (születési név):.............................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ..............................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
TAJ szám: ...........................................................................................................................................................................
1. Önellátásra vonatkozó megállapítások1:
a) Önellátásra képes
b) Önellátásra részben képes: egyes tevékenységekhez segítséget igényel.
c) Önellátásra részben képes: rendszeres, idõszakos ellátást igényel.
d) Önellátásra nem képes: folyamatos ellátást igényel, idõszakosan fekvõ.
e) Önellátásra nem képes: 24 órás ellátást igényel, ágyban fekvõ.
2. Felülvizsgálat szükséges:

igen

nem

Ha szükséges, a következõ felülvizsgálat idõpontja: ..........................................................................................................
Dátum: .............................................
Orvos neve, aláírása: ......................................................................
P. H.
1

A megfelelõ megállapítást kérjük aláhúzással jelölni.
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A szociális és munkaügyi miniszter
12/2006. (XII. 27.) SZMM
rendelete
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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének e) és
f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a szociális és
munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 6. §-ának d) pontjában
megállapított feladatkörömben eljárva – a következõket
rendelem el:
A személyes gondoskodást végzõ személyek
továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása
1. §
(1) A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szociális, illetõleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végzõ személyek (a továbbiakban:
személyes gondoskodást végzõ személyek) – (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezettek).”
(2) Az R. 1. § (2) bekezdése a) pontjának aa) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában személyes gondoskodást
végzõ személy az, aki]
„aa) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott képesítési elõírásokhoz kötött tevékenységet (a továbbiakban együtt: képesítéshez kötött
tevékenység) fõállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos nevelõszülõi jogviszonyban vagy szociális, illetõleg gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás keretében végez, és”
(3) Az R. 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A személyes gondoskodást végzõ személy mentesül
a továbbképzési kötelezettség alól, ha a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idõ van hátra.”

1. szám
2. §

Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A továbbképzési kötelezettség minõsített továbbképzésen való részvétellel teljesíthetõ. A továbbképzés továbbképzési idõszakokban történik. A továbbképzési idõszak tartama öt év. A továbbképzési idõszak kezdete munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt vagy hivatásos
nevelõszülõi jogviszonyt létesítõk, illetõleg a képesítési
elõírásnak megfelelõ szakképesítést megszerzõk esetében
a munkába állás, a foglalkoztatás megkezdésének, illetõleg a szakképesítés megszerzésének napja. A szociális,
illetõleg gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozási tevékenység (a továbbiakban együtt: szociális vállalkozás)
esetében a továbbképzési idõszak kezdete a tevékenység
megkezdésének napja. Azon személyek számára, akik az
elõírt továbbképzési idõszak vége elõtt teljesítették a továbbképzési kötelezettségüket, az új továbbképzési
idõszak csak az elõírt továbbképzési idõszak letelte után
indul.”

3. §
Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Továbbképzési pontérték az (5) bekezdésben meghatározott és a 4. § (7) bekezdése szerint közzétett minõsített továbbképzési programokon történõ részvétellel szerezhetõ.”

4. §
(1) Az R. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki
és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3)–(8) bekezdés számozása
(4)–(9) bekezdésre változik:
„(3) A Bizottság a 3. § (5) bekezdésének a)–b) pontjában meghatározott és minõsített továbbképzések jegyzékét megküldi a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Intézet Felnõttképzési Akkreditációs Testületének, amely
– a jegyzékben megjelölt továbbképzés szervezõjének kérésére, az Fktv. 19. §-ának (3) bekezdése szerint – kiadja a
programakkreditációt igazoló tanúsítványt.”
(2) Az R. 4. §-ának – az (1) bekezdéssel átszámozott –
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A továbbképzési programok minõsítése a program
be nyúj tásá val egy ide jû leg, min den év ok tó ber 15-éig
kérhetõ. A minõsítési kérelmet a szociális ágazat irányításáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában legkésõbb
a tárgyév augusztus 30-áig közzétett, a Bizottság által
kiadott közlemény szerinti adatlapon kell benyújtani.
Az adatlapot a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek a Bizottság titkársági feladatait ellátó szervezeti
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egysége (a továbbiakban: Titkárság) részére 3 példányban
kell benyújtani. A minõsítési kérelemhez csatolni kell a
minõsítési díj befizetését igazoló dokumentum másolatát.”
(3) Az R. 4. §-ának – az (1) bekezdéssel átszámozott –
(7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Bizottság a minõsített, valamint az érvényes minõsítéssel rendelkezõ és bejelentett továbbképzési programok listáját és pontértékét, a programok formáját, címét,
célcsoportját, helyét, idejét, díját, a jelentkezés helyét, valamint a programengedély számát és a minõsítés érvényességét minden év január 31-éig a minisztérium hivatalos
lapjában közzéteszi.
(8) A (7) bekezdés szerint közzétett továbbképzési
programok a közzététel évének december 31. napjáig szervezhetõk. A továbbképzést szervezõknek
a) a megszervezésre került továbbképzési programokról
a 3. számú melléklet szerinti adatlapot,
b) a megszervezésre nem került továbbképzési programokról a 4. számú melléklet szerinti adatlapot
a tárgyévet követõ év február 28-áig meg kell küldeni a
Titkárság részére.”

5. §
Az R. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A továbbképzés szervezõje a 3. § (5) bekezdés szerinti minõsített továbbképzésekrõl – csoportonként – nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a program engedélyszámát és címét, a továbbképzés helyszínét, idõpontját, idõtartamát, illetõleg a részvételi díjat, továbbá
a) a 3. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti minõsített
továbbképzés esetében
aa) az A. 9034–1 r.sz. jelzésû tanfolyami naplót,
ab) az ismeretek számonkérésérõl készült – a számonkérést végzõk aláírásával ellátott – jegyzõkönyvet,
ac) írásbeli számonkérés esetén a továbbképzésben
részt vevõk által készített dolgozatot;
b) a 3. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti minõsített
továbbképzés esetében a trénerek nevét és az alkalmazott
módszert;
c) a 3. § (5) bekezdésének c) pontja szerinti minõsített
továbbképzés esetében az elõadások címét;
d) a 3. § (5) bekezdésének d) pontja szerinti minõsített
továbbképzés esetében a tanulmányozott módszert;
e) a 3. § (5) bekezdésének e) pontja szerinti minõsített
továbbképzés esetében a fórumok szakmai témáját
tartalmazza.
(3) A továbbképzés szervezõje – az (1)–(2) bekezdésben
meghatározottakon túl – minden megszervezett továbbképzés esetében nyilvántartja a továbbképzésen kiadott és
sorszámmal ellátott igazolásokat.
(4) A továbbképzés szervezõjének legalább egy alkalommal, legkésõbb a továbbképzés végén – kérdõív formájában – lehetõséget kell biztosítani a minõsített továbbképzések résztvevõi számára a továbbképzés értékelésére.
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A résztvevõk által kitöltött kérdõívet a továbbképzés szervezõje nyilvántartja.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti nyilvántartásokat
(a továbbiakban együtt: továbbképzési nyilvántartás) a továbbképzés szervezõjének a továbbképzés lezárultát
követõen négy évig meg kell õrizni.
(6) A Bizottság, a Titkárság, illetve az általuk kijelölt
szakértõ jogosult a továbbképzési nyilvántartásba a helyszínen betekinteni. A betekintési jog gyakorlásához a továbbképzés szervezõje köteles a továbbképzési nyilvántartást rendelkezésre bocsátani és az ahhoz kapcsolódó felvilágosítást megadni.”

6. §
Az R. 5. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Szociális alapvizsgát az a jelölt tehet, aki egyéb felsõfokú végzettséggel rendelkezik, és a felsõfokú végzettség
megszerzését követõen
a) legalább öt évig egybefüggõen – összesítve legfeljebb fél év megszakítással – felsõfokú végzettséget igénylõ
munkakörben képesítéshez kötött, személyes gondoskodást
nyújtó tevékenységet végzett,
b) a gyámügyi, a gyermekvédelmi, illetve a szociális
igazgatás vagy a szociális képzés területén legalább öt éves
– összesítve legfeljebb fél évre megszakított – felsõfokú
végzettséget igénylõ munkakörben végzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(5) A gyermekvédelmi szakellátás területén személyes
gondoskodást végzõ, egyéb felsõfokú végzettséggel rendelkezõ személy alapvizsgát tehet akkor is, ha a felsõfokú
végzettség megszerzését követõen a közoktatás területén
szerzett öt éves egybefüggõ – összesítve legfeljebb fél évre
megszakított – szakmai gyakorlatot.”

7. §
(1) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Szociális alapvizsga, illetve szakvizsga évente egyszer, február 1-je és május 31-e között szervezhetõ. A vizsgára bocsátás iránti kérelmet a tárgyévet megelõzõ év
szeptember 1-jéig kell benyújtani a jelölt által választott,
vizsgajoggal rendelkezõ intézményhez.”
(2) Az R. 6. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a felsõfokú végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
b) a felsõfokú végzettséget igénylõ munkakörben végzett, képesítéshez kötött tevékenység, illetve a szakmai
gyakorlat idõtartamáról szóló munkáltatói igazolást vagy
igazolásokat, és szakmai életrajzot, továbbá
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c) szakvizsga esetén a szociális alapvizsga oklevelének
másolatát, amennyiben a jelölt számára a szociális alapvizsga letétele elõírt.
(4) A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam díjának, a szociális alapvizsga és szociális szakvizsga díjának,
a pótvizsga díjának, valamint a vizsgáztatói díjnak az
összegét a tárgyévet megelõzõ év december 31-éig a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. A szociális
szakvizsga díja tartalmazza a vizsgára történõ felkészítés
díját is. A vizsgadíjakat ahhoz a vizsgajoggal rendelkezõ
intézményhez kell befizetni, ahol a jelölt vizsgára való jelentkezését elfogadták. Amennyiben a jelölt a vizsgadíjat,
illetve az alaptanfolyami díjat a vizsgajoggal rendelkezõ
intézmény által megadott határidõben nem fizeti be, a
vizsgát, alaptanfolyamot nem kezdheti meg.”

8. §
Az R. 11. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és ezzel egyidejûleg a § a következõ i)–j) ponttal
egészül ki:
[A Bizottság feladatai a következõk:]
„d) a továbbképzések szakmai felügyelete;”
„i) a szociális alap- és szakvizsga vizsgaszabályzatának
jóváhagyása;
j) a továbbképzésekkel, szociális alaptanfolyamokkal,
illetõleg a vizsgáztatással kapcsolatos bejelentések, panaszok
kivizsgálása.”

1. szám
10. §

(1) Az R. 15. §-ának (2) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:
[A továbbképzési terv tartalmazza]
„d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítõk számát,
az anyagi elismerés összegét és kifizetésének idõpontját.”
(2) Az R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben
szereplõ munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidõ-kedvezményt biztosítani, erre az
idõre távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját
viselni. Az Szt. 92/D. §-ának (2) bekezdése szerinti anyagi elismerést annak a munkáltatónak kell kifizetnie, amellyel a továbbképzésben részt vett személy a továbbképzési kötelezettség teljesítésének idõpontjában munkaviszonyban, illetve
közalkalmazotti jogviszonyban áll.”
(3) Az R. 15. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki, és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása
(5) bekezdésre változik:
„(4) A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszûnésekor a mûködési nyilvántartásba vételrõl szóló igazolást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat át
kell adnia a munkavállaló részére.”

11. §
9. §
(1) Az R. 13. §-a (3) bekezdésének bevezetõ mondata,
valamint b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A vizsgajog elnyerésére az a felsõfokú szociális végzettséget adó képzések szervezésére jogosult felsõoktatási
intézmény nyújthat be pályázatot, amelyik”
„b) a felsõfokú szociális végzettséget adó képzések szervezését önálló oktatási-szervezeti egységként mûködteti, és
a szak oktatóinak legalább a fele az intézménnyel munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.”
(2) Az R. 13. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A vizsgajog elnyerésére a Bizottság a felsõfokú
szociális végzettséget adó képzések szervezésére jogosult
felsõoktatási intézmények számára pályázatot ír ki. A Bizottság a vizsgajoggal rendelkezõ intézmények nevét és
címét, valamint a vizsgajog megszûnését a minisztérium
hivatalos lapjában közzéteszi.”
(3) Az R. 13. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A vizsgajoggal rendelkezõ intézmény a szociális
alap- és szakvizsgát a Bizottság által jóváhagyott vizsgaszabályzatban foglaltak szerint bonyolítja.”

(1) Az R. 1–3. számú melléklete helyébe e rendelet
1–3. számú melléklete lép.
(2) Az R. az e rendelet 4. számú melléklete szerinti
4. számú melléklettel egészül ki, és ezzel egyidejûleg a
jelenlegi 4–8. számú melléklet számozása 5–9. számú mellékletre változik.

A személyes gondoskodást végzõ személyek
adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása
12. §
A személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak
mûködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM
rendelet (a továbbiakban: Rm.) 1. § (2) bekezdése a) pontjának aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában személyes gondoskodást
végzõ személy az, aki]
„aa) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl

1. szám
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szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott képesítési elõírásokhoz kötött tevékenységet fõállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony), illetõleg hivatásos nevelõszülõi jogviszonyban
vagy szociális, illetõleg gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozás keretében végez, és”

13. §
Az Rm. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A mûködési nyilvántartást a Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet (a továbbiakban: nyilvántartó)
vezeti.”

14. §
(1) Az Rm. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartó a mûködési nyilvántartásba vételrõl
az 5. számú melléklet szerint igazolást állít ki, amelyet
megküld a munkáltatónak, önbejelentés esetén a nyilvántartásba vett személynek. A munkáltatónak az igazolást a
munkavállaló részére át kell adni, aki a (3) bekezdés szerinti új igazolás kiállításáig köteles azt megõrizni. A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl
szóló jogszabály alapján a továbbképzési kötelezettség
alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra tekintettel
mentesülõ munkavállaló az igazolást munkaviszonyának,
illetõleg hivatásos nevelõszülõi jogviszonyának megszûnéséig köteles megõrizni.”
(2) Az Rm. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartásba vételrõl szóló igazolás – az (5) bekezdés szerinti eltéréssel – a továbbképzési idõszak végéig
érvényes. Ha a munkavállaló a továbbképzési kötelezettségének eleget tett és a mûködési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény nem merült fel, a továbbképzési
idõszak elteltével a nyilvántartó új igazolást állít ki.”
(3) Az Rm. 7. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A személyes gondoskodást végzõ személyek
továbbképzésérõl szóló jogszabály alapján a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra tekintettel mentesülõ munkavállaló részére kiállított igazolás a munkaviszony, illetõleg a hivatásos nevelõszülõi jogviszony megszûnéséig érvényes.”
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Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel –
2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 7. §-ának (1) bekezdése 2007. december
1-jén lép hatályba azzal, hogy a 2008. évi szociális alap- és
szakvizsgára bocsátás iránti kérelmet 2007. szeptember
1-jéig kell benyújtani.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) 2. §-ának (3) bekezdésében a „ , sorkatonai vagy polgári szolgálatát tölti” szövegrész,
b) 5. §-a (2) bekezdésének c) pontja,
c) 16. §-ának (3) bekezdése.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 1. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „felsõfokú
szociális alapvégzettségnek” szövegrész helyébe a „felsõfokú szociális alapvégzettségnek vagy felsõfokú szociális
végzettségnek” szövegrész,
b) 4. §-ának – e rendelet 4. §-a (1) bekezdésével átszámozott –
ba) (6) bekezdésében a „tárgyév november 15-éig”
szövegrész helyébe a „tárgyévet megelõzõ év október
15-éig” szövegrész,
bb) (9) bekezdésében a „(7) bekezdés” szövegrész helyébe a „(8) bekezdés” szövegrész,
c) 6. §-ának (1) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzési Intézet” szövegrész,
d) 9. §-ának (2) bekezdésében az „egy éven belül” szövegrész helyébe az „évben” szövegrész,
e) 9. §-ának (3) bekezdésében „a 4. számú melléklet”
szövegrész helyébe „az 5. számú melléklet” szövegrész,
f) 9. §-a (4) bekezdésének
fa) a) pontjában az „alapvégzettséggel” szövegrész helyébe a „végzettséggel” szövegrész, továbbá az „5. számú
melléklet” szövegrész helyébe a „6. számú melléklet” szövegrész,
fb) b) pontjában a „6. számú melléklet” szövegrész helyébe a „7. számú melléklet” szövegrész,
g) 10. §-ának (1) bekezdésében „az egészségügyi, szociális
és családügyi miniszter” szövegrész helyébe „a szociális
ágazat irányításáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész,
h) 10. §-a (2) bekezdésének d) pontjában „az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumból” szövegrész
helyébe „a minisztériumból” szövegrész,
i) 12. § (2) bekezdése a) pontjának af) alpontjában „az
egészségügyi, szociális és családügyi” szövegrész helyébe
„a miniszternek” szövegrész,
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j) 12. § (2) bekezdése b) pontjának bevezetõ rendelkezésében a „szakvizsgákkal” szövegrész helyébe az „alapés szakvizsgákkal” szövegrész,
k) 12/A. §-ának (5) bekezdésében, valamint 14. §-ának
(3) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a
„minisztérium” szövegrész
lép.

1. szám

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Rm. 5.
és 6. számú mellékletében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet” szövegrész lép.
Kiss Péter s. k.,
szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
„1. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez
Sorszám: ............/............
Igazolás továbbképzésen való részvételrõl
I. Személyi adatok
1.
2.
3.
4.
5.

Név: ..........................................................................................................................................................................
Születési, családi és utónév:.......................................................................................................................................
Születési hely, idõ: .....................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................
Mûködési nyilvántartási szám:...................................................................................................................................

II. Továbbképzési adatok
1. A továbbképzés formája (a megfelelõ szöveg aláhúzandó):
tanfolyam
szakmai mûhely
2.
3.
4.
5.
6.
7.

személyiségfejlesztõ foglalkozás
szakmai tanácskozás

tanulmányút

A továbbképzés engedélyszáma: ...............................................................................................................................
A továbbképzés címe: ................................................................................................................................................
A továbbképzés szervezõje: .......................................................................................................................................
A továbbképzési pontérték:........................................................................................................................................
A továbbképzés idõpontja:.........................................................................................................................................
A továbbképzés helyszíne:.........................................................................................................................................

Az I. pontban megnevezett személy a II. pontban szereplõ továbbképzésen részt vett, annak feltételeit teljesítette.
Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján
P. H.
................................................................................
a továbbképzés szervezõjének cégszerû aláírása”
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2. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
„2. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez
Bejelentõlap a program továbbképzési jegyzékben való
megjelentetéséhez
A Bizottság által minõsített továbbképzési programnak a szociális ágazat irányításáért felelõs
minisztérium hivatalos lapjában való megjelenéséhez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A továbbképzési programot indító megnevezése, címe:
A program címe:
A program minõsítése érvényes:
A program célja, tartalma:
A program célcsoportja:
A szerezhetõ továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett idõpontja:
A program idõtartama (óra):
A program indításának tervezett helyszíne:
A résztvevõ által fizetendõ részvételi díj:
A továbbképzést szervezõ személy neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet alapján az egészségügyi
továbbképzési rendszerben a program engedélyszáma:
14. A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus
továbbképzési rendszerben a program indítási engedélyszáma:
15. A 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján a felnõttképzést folytató
intézményekrõl vezetett nyilvántartási szám:

Megjegyzés: A 13–15. pontot csak akkor kell kitölteni, ha a program, illetve intézmény rendelkezik az adott
engedély-, illetve nyilvántartási számmal.

Nyilatkozat
A táblázat 1. pontjában megnevezett szervezet nevében kijelentem, hogy a közölt adatok – a 9. és 10. pontok kivételével – a
minõsített pályázattól nem térnek el, a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a közölt adatoktól a szociális ágazat irányításáért felelõ miniszter által vezetett minisztérium
hivatalos lapjában való megjelenés után nem áll módunkban eltérni, illetve a kiküszöbölhetetlen változásokat (amelyek
nem érinthetik az egy fõre jutó részvételi díj mértékét) elõzetesen kötelesek vagyunk írásban egyeztetni az Országos
Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság Titkárságával.
Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján
P. H.
..................................................................................
a továbbképzés szervezõjének cégszerû aláírása”
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3. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
„3. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez
Beszámoló
a megelõzõ évben indított továbbképzési programokról
(Minden indított csoportra külön kell elkészíteni!)
1. A továbbképzésre vonatkozó információk
Továbbképzés engedélyszáma: .......................................................................................................................................
Továbbképzés címe:........................................................................................................................................................
Továbbképzést szervezõ megnevezése: ..........................................................................................................................
Továbbképzést szervezõ címe:........................................................................................................................................
A továbbképzést szervezõ személy neve, telefonszáma: ................................................................................................
Továbbképzés akkreditációjának érvényességi ideje:.....................................................................................................
A továbbképzés kezdõ és záró idõpontja: .......................................................................................................................
A továbbképzés helyszíne: .............................................................................................................. (intézmény neve)
...................................................................... (megye) .................................................................................... (város)
................................................................................................................. (út/utca/stb.) ............................. (házszám)

2. A célcsoportra vonatkozó információk
2.1. A továbbképzésen résztvevõk szakterület szerinti összetétele:
Családvédelem, családgondozás
Gyermekjóléti alapellátás
Gyermekvédelmi szakellátás

fõ
fõ
fõ

Pszichiátriai és szenvedélybetegek
szociális ellátása

fõ

Idõsek szociális ellátása
Hajléktalan ellátás
Fogyatékosok szociális ellátása,
rehabilitációja
Egyéb, az elõzõ szakterületekbe
nem besorolható

fõ
fõ
fõ
fõ

2.2. A továbbképzésen résztvevõk jellemzõen (kérjük a megfelelõt aláhúzni):
Egy intézményben, szolgáltatásban dolgoznak
A szervezés helyszínén, de különbözõ intézményben, szolgáltatásban dolgoznak
A régió különbözõ intézményeiben, szolgáltatásaiban dolgoznak
Az ország különbözõ területein mûködõ intézményekben, szolgáltatásokban dolgoznak

3. A beszámoló további részében maximum 2 oldal terjedelemben részletesen fejtse ki az alábbiakat:
A tervezett tematika megvalósult-e a továbbképzés során, és ha nem, mi volt az oka?
A választott oktatási módszer alkalmazhatóságának tapasztalatai
A résztvevõk szakmai ismeretszintje
Több célcsoport részvétele esetén az eltérõ munkakörben/munkaterületen dolgozók együttmûködési szintje, készsége
A továbbképzéssel kapcsolatos tapasztalatok összegzése (a résztvevõk aktivitása, passzivitása, esetleges problémák
felmerülése stb.), illetve az elvégzett elégedettség-vizsgálat összesített eredménye.
Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján
P. H.
.........................................................................................
a továbbképzés szervezõjének cégszerû aláírása
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A beszámolót minden megszervezett, akkreditált továbbképzési programról a továbbképzés megszervezését követõ év
február 28-áig kell megküldeni a Titkárság címére:
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, 3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
1. számú melléklet: A továbbképzés elvégzésérõl igazolást kapott résztvevõk névsora, a kiadott igazolások sorszámával, a résztvevõk mûködési nyilvántartási számával.
2. számú melléklet: Az elégedettség-vizsgálat kérdõíve
A beszámoló csak a mellékletekkel együtt fogadható el!”

4. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
„4. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez
Bejelentõlap
a megelõzõ évben nem indított továbbképzési programról
1. A továbbképzésre vonatkozó információk
Továbbképzés engedélyszáma: .......................................................................................................................................
Továbbképzés címe:........................................................................................................................................................
Továbbképzést szervezõ megnevezése: ..........................................................................................................................
Továbbképzést szervezõ címe:........................................................................................................................................
A továbbképzést szervezõ személy neve, telefonszáma: ................................................................................................
Továbbképzés akkreditációjának érvényességi ideje:.....................................................................................................
2. A továbbképzés elmaradásának oka
(Kérjük fejtse ki, hogy a továbbképzési program miért nem került megszervezésre!)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján

P. H.

..........................................................................................
a továbbképzés szervezõjének cégszerû aláírása”
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A Kormány
1129/2006. (XII. 25.) Korm.
határozata
a Roma Integrációs Tanács létrehozásáról
1. A Kormány a cigányság társadalmi helyzetének javítására irányuló kormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából, valamint annak érdekében, hogy a romák társadalmi integrációja a jogalkotás, illetõleg a cselekvési
programok kidolgozása során érvényre juthasson, Roma
Integrációs Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre.
2. A Tanács a Kormány döntéseit elõkészítõ konzultatív, véleményezõ, javaslattevõ testület. E feladatkörében
a) véleményt nyilvánít a romák társadalmi integrációját érintõ szabályozási és intézkedési javaslatokról, illetõleg a hazai és nemzetközi jelentésekrõl, tájékoztatókról és
beszámolókról;
b) közremûködik a romák társadalmi helyzetének javítását szolgáló kormányzati stratégia kialakításában, a
hazai, illetve nemzetközi támogatással megvalósuló programok, cselekvési tervek kidolgozásában, a tárgyban készült
jelentések, beszámolók elkészítésében;
c) a romák társadalmi esélyegyenlõségének megvalósítását elõsegítõ jogszabály-módosításokat, egyéb kormányzati
döntéseket, új programokat kezdeményez.
3. A Tanács
a) elnöke: a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter);
b) állandó tagjai:
– az Egészségügyi Minisztérium,
– a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
– a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,
– az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,
– a Külügyminisztérium,
– a Miniszterelnöki Hivatal,
– az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
– az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,
– a Pénzügyminisztérium
egy-egy – legalább szakállamtitkári megbízatású – képviselõje, valamint
– az Országos Cigány Önkormányzat elnöke,
– a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos
állami feladatok ellátásáért felelõs államigazgatási szerv
vezetõje által kijelölt személy,
– a fejlesztéspolitikáért felelõs központi hivatal vezetõje, továbbá
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– a roma közösségek képviseletét ellátó szervezetek
javaslatára a miniszter által 2 éves idõtartamra felkért hét
személy.
4. A Tanács ülésén állandó meghívottként tanácskozási
joggal vesz részt
– a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési
biztosa,
– az Egyenlõ Bánásmód Hatóság elnöke,
– a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, valamint
– a Gandhi Közalapítvány Kuratóriumának elnöke.
5. A Tanács mûködtetésével összefüggõ titkársági
teendõket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) látja el.
6. A Tanács az általa meghatározott ügyrend és munkaterv
szerint ülésezik.
7. A Tanács tagjainak névsorát, ügyrendjét, munkatervét, valamint üléseinek jegyzõkönyvét a minisztérium
honlapján közzéteszi.
8. A Kormány
a) felhívja a minisztereket és az egyéb központi államigazgatási szervek vezetõit, hogy a romák társadalmi integrációját alapvetõen és közvetlenül érintõ koncepciók,
programok, cselekvési vagy fejlesztési tervek, illetve jogszabályok és egyéb döntések elõkészítése során biztosítsák a Tanács számára a véleményezés és javaslattétel lehetõségét, továbbá
b) felkéri a roma közösségek érdekében mûködõ társadalmi szervezeteket, alapítványokat, a tudományos élet
képviselõit, valamint a cigány kisebbségi önkormányzatokat, hogy kísérjék figyelemmel és támogassák a Tanács
tevékenységét.
9. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
A határozat hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
szóló 1048/1999. (V. 5.) Korm. határozat és az azt módosító
1196/2002. (XI. 16.) Korm. határozat,
b) a Romaügyi Tanács létrehozásáról szóló 1140/2002.
(VIII. 12.) Korm. határozat,
c) az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
1069/2003. (VII. 18.) Korm. határozat 1–2., valamint
4. pontja
hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési
és Szakvizsga Bizottság
közleménye
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 Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság e közlemény mellékleteként kiadja a
továbbképzési jegyzéket. A továbbképzési jegyzék letölthető az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjáról 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 bejelentette.
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:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

2.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

M - Studium Oktatásszervező Kft.
7370 Sásd, Nagyvárad u. 17.
02-0123-05
Az emberi és ellátotti jogokról
A szociális szolgáltatások területén dolgozó szakemberek ismereteinek bővítése és
emberi és ellátotti jogokról.
ápoló-gondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló,
munkavezető
35 pont
2007. március
30 óra
Dombóvár, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna megye
30 000 Ft
Megyeri Tiborné, 72/475-112
T-01-007/2006
2009. december 31.
M - Studium Oktatásszervező Kft.
7370 Sásd, Nagyvárad u. 17.
02-0123-05
A szociális foglalkoztatás helye és szerepe az értelmi fogyatékos embereket ellátó
intézményben
A szociális foglalkoztatással kapcsolatos általános és speciális ismeretek átadása,
tájékoztatásnyújtás, és kapcsolatépítés lehetőségének biztosítása a területen dolgozó szakemberek számára.
szociális segítő, pedagógus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
30 pont
2007. március
30 óra
Dombóvár, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna megye
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A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

30 000 Ft
Megyeri Tiborné, 72/475-112
T-01-008/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

M - Studium Oktatásszervező Kft.
7370 Sásd, Nagyvárad u. 17.
02-0123-05
Pályázatkészítési ismeretek szociális szakembereknek
Pályázatírás, lebonyolítás és elszámolás alapismeretei a szociális szolgáltatások
területén dolgozó szakemberek számára.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. március
30 óra
Dombóvár, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna megye
30 000 Ft
Megyeri Tiborné, 72/475-112
T-01-009/2006
2009. december 31.

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
4.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
5.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

6.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:

Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola
7621 Pécs, Mária u. 5-7.
03-0028-04
Mentálhigiéné - a lelki egészség védelme és fejlesztése - elméletben és gyakorlatban
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 fejlesztésére és ezáltal önmaguk és kliensük életminőségének biztosítására.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április, szeptember, október
30 óra
Pécs, Siófok, Dombóvár, Baranya, Somogy, Tolna megye
15 000 Ft
Gali Zoltánné Németh Eszter, 72/314-667
T-01-024/2006
2009. december 31.
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola
7621 Pécs, Mária u. 5-7.
03-0028-04
Belső auditorképzés a szociális ellátórendszerben
Megismertetjük a résztvevőkkel az intézményükön belül végezhető belső auditok
elméleti és gyakorlati módszertanát.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március, május, április, október, június, november, március, augusztus
30 óra
Pécs, Budapest, Szeged, Kaposvár, Baranya, Csongrád, Pest, Somogy megye
15 000 Ft
Dr. Mikli Éva, 72/314-667
T-01-025/2006
2009. december 31.
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola
7621 Pécs, Mária u. 5-7.
03-0028-04
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A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
7.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
8.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

9.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
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A demens betegek ápolása - gondozása, foglalkoztatása, rehabilitációja, és azok
specifikumai az adekvát ellátásuk érdekében
A jogszabályi változások értelmében kötelezően megvalósítandó differenciálás
érdekében olyan ismeretek átadása a demens betegek gondozását végző szakemberek részére, melynek birtokában képesek lesznek életminőséget javítani, a jövő
elvárásainak megfelelni.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
38 pont
2007. április, augusztus, október
30 óra
Pécs, Barcs, Dombóvár, Baranya, Tolna, Somogy megye
15 000 Ft
Gali Zoltánné Németh Eszter, 72/314-667
T-01-034/2006
2009. december 31.
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola
7621 Pécs, Mária u. 5-7.
03-0028-04
A haldokló betegek méltóságteljes ápolása és az ápolásukat végző szakemberek
segítése a halál elfogadásában és feldolgozásában
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
38 pont
2007. május, augusztus, október
30 óra
Pécs, Dombóvár, Siófok, Baranya, Somogy, Tolna megye
15 000 Ft
Gali Zoltánné Németh Eszter, 72/314-667
T-01-035/2006
2009. december 31.
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola
7621 Pécs, Mária u. 5-7.
03-0028-04
A minőségfejlesztés alapjai a szociális szektorban
Megismertetjük a résztvevőkkel a minőségfejlesztés alapismereteit, képessé tesszük
őket arra, hogy a saját intézményükön belül működtetni tudjanak egy rendszert a
szervezeti sajátosságaik figyelembe vételével.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
50 pont
2007. március, április, május, június, szeptember, október
30 óra
Pécs, Szekszárd, Barcs, Budapest, Baranya, Pest, Somogy, Tolna megye
15 000 Ft
Dr. Mikli Éva, 72/314-667
T-01-036/2006
2009. december 31.
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola
7621 Pécs, Mária u. 5-7.
03-0028-04
„Egyéni karrier vagy csoportmunka?” A csoportmunka jellemzői, a csoportvezetés
módszertana és alkalmazásának lehetőségei a szociális intézményekben
A továbbképzés célja rendezni a csoportvezetési ismereteket, tudatosítani a csoportépítés fejlődési szakaszait, az egyes szakaszokban szükséges csoportvezetői
feladatokat. Megismerkedni a csoportszerepekkel, a csoportmunka során alkalmazható technikákkal, módszerekkel, a tapasztalva tanulás formájában. Összegyűjteni a leghasznosabb csoportvezetői technikákat.
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A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
10.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:
11.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:
12.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

1. szám

családgondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, gyermekfelügyelő, szociális gondozó, ápoló, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető, bölcsődei vezető, csoportvezető
30 pont
2007. március, április, május, október, november
30 óra
Pécs, Szeged, Baja, illetve országosan
15 000 Ft
Dr. Mikli Éva, 72/314-667
T-01-038/2006
2009. december 31.
Szociális Háló Egyesület
7621 Pécs, Kazinczy u. 1.
02-0143-04
Mediátor felkészítő tréning
A képzésen részvevők képesek legyenek felismerni, hogy az adott konfliktushelyzetben alkalmazható-e a mediáció és annak mely formája vezet eredményre.
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás,
pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógytornász, mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
40 pont
negyedévente, illetve igény szerint
50 óra
Pécs, Baranya megye, Dél-Dunántúl
20 000 Ft
Dr. Rideg Lászlóné, 72/222-857
T-01-040/2006
2009. december 31.

17615-1/2006
Szociális Háló Egyesület
7621 Pécs, Kazinczy u. 1.
02-0143-04
Konfliktuskezelés és rekreációs készségfejlesztő tréning
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek szervezeten belüli,
munkaügyi, szervezeten kívüli, egyéb viták békés rendezésére a tanult technikák
segítségével.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
40 óra
Pécs, Sellye, Sikonda, illetve országosan
20 000 Ft
Dr. Rideg Lászlóné, 72/222-857
T-01-041/2006
2009. december 31.

17616-1/2006
Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
03-0004-02
Amit mindenkinek tudni kell - az újraélesztés korszerű elmélete és gyakorlata
A hirtelen rosszullét az életben mindenütt előforduló esemény. A személyes szolgáltatást, segítséget nyújtó munkatársak sokszor tehetetlenül állnak ilyenkor. Az idejében
elkezdett segítség életmentő. Ez az újraélesztés.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges

1. szám

13.

35 pont
igény szerint
40 óra
Pécs, országosan
15 000 Ft
Kovácsné Kelemen Judit, 72/501-500
T-01-142/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
03-0004-02
Amit a minőségügyről tudni kell és érdemes - minőségügy a személyes szolgáltatást
nyújtó rendszerekben
A minőségügyi gondolkodás élményét kívánjuk elindítani, hogy a minőségbiztosítást ne a szükséges rossznak, hanem a szolgáltatást nyújtók jó segítőjének tapasztalják meg a szociális szférában dolgozók.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
40 óra
Pécs, Baranya megye, országosan
15 000 Ft
Kovácsné Kelemen Judit, 72/501-500
T-01-143/2006
2009. december 31.

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:
15.
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A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

14.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

4299-1/2005

Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
03-0004-02
Munkahigiénés, a nosocomiális ártalmakkal kapcsolatos továbbképzés. A szociális
gondozásában/ápolásában, a kliensek/gondozottak ellátását segítő és az ellátók
önegészség-védelmét szolgáló multidiszciplináris kurzus
A résztvevő munkakultúrájával összefüggő ismeretének bővítése, a gondozás/ápolás
testközeli, komplex tevékenységének napi megvalósításában. Kórházhigiéné - nosocomiális ártalom, önegészség, -balesetvédelem.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
igény szerint
40 óra
Pécs, Baranya megye, országosan
15 000 Ft
Kovácsné Kelemen Judit, 72/501-500
T-01-144/2006
2009. december 31.

17520-1/2005
KSZI Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3.
02-0072-05
Különleges problémákkal küszködő, másképpen fejlődő gyermekekkel való bánásmód, korai fejlesztés lehetőségei a bölcsődében
Bölcsődében dolgozó (0-3 éves korú) kisgyerekekkel foglalkozó szakemberek minőségi,
szakmai munkájuk támogatásának emelése, az eltérő fejlődésű gyerekekkel való
egyéni bánásmód módszerei.
bölcsődei gondozónő, szakgondozónő, csecsemő- és kisgyermekgondozó
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A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

30 pont
2007. szeptember, november
30 óra
Pécs, Mohács
19 000 Ft
Gyimesiné Szentgyörgyvári Éva, 30/575-9644
T-01-156/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

KSZI Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 3.
02-0072-05
Roma gyermekek nevelése interkultúrális környezetben - optimalizált feltételek
biztosításával
A szociális, oktatási és egészségügyi ágazatban dolgozó, roma kisgyermekekkel is
foglalkozó munkatársak hatékonyabb munkavégzését biztosító -intra-, és extrapszichés-változások előhívása, az elfogadás és együttműködés fejlesztésével.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
50 pont
2007. május, október
60 óra
Paks, Kaposvár
30 000 Ft
Csonka Anna, 72/538-055
T-01-158/2005
2008. december 31.

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
17.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

18.

1. szám

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szociális Háló Egyesület
7621 Pécs, Kazinczy u. 1.
02-0143-04
A hospice szellemiség. Hospice - palliatív ellátási ismeretek a személyes gondoskodást végző személyek számára
A résztvevővel megismertetni a hospice szellemiséget, hogy segítséget tudjon adni
a gyógyíthatatlan, halálközeli állapotban levő betegnek az életminőség megőrzésében, és támasza legyen az érzelmi mikroklímát alkotó társaknak a gyászban.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
igény szerint
40 óra
igény szerint
12 000 Ft
Dr. Rideg Lászlóné, 30/927-5949
T-01-161/2005
2008. december 31.
Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.
03-0014-04
Ellátottjog, betegjog, az ellátók jogai, önvédelme, jogszabályváltozás a munkavállalók körében
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
igény szerint
40 óra
Pécs, illetve igény szerint
12 000 Ft
Kovácsné Kelemen Judit, 72/536-476
T-01-117/2004
2007. december 31.

1. szám
19.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.
03-0014-04
Veszteségeink nyereségeink - a gondozási ápolási tevékenységet folytatók gyászmunkájának segítése
A cél normalizálni a gyászt, biztonságosabban átélhetővé tenni azt, a segítő foglalkozásúak körében. A gyásztanácsadó által kontrollált csoportfoglalkozás enyhíti a
stresszt és a fájdalmat.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
igény szerint
40 óra
Pécs, illetve igény szerint
12 000 Ft
Kovácsné Kelemen Judit, 72/536-476
T-01-118/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
20.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
21.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
22.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

Valahol Európában Társadalompolitikai Társaság Közhasznú Alapítvány
7621 Pécs, Jókai tér 7.
Stábépítés - stábfejlesztés
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 munkahatékonyságának megalapozása történik: az elköteleződés és a motiváció kialakulásának elősegítése, a közös munka kereteinek, szabályainak felállítása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
országosan
40 000 Ft
Farkas Éva, 30/747-8845
S-01-020/2006
2009. december 31.
Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola
7621 Pécs, Mária u. 5-7.
„Gyermeknyelven is lehet” A hatékony kommunikáció lehetőségei a bölcsődében és
a csecsemőotthonban, gyermekjóléti intézményekben
A hiteles kommunikáció megnyílvánulásai a gyermeki kommunikációban. Hogyan
kommunikáljunk a gyermekkel hatékonyan? A kapcsolatteremtés kommunikációs
szabályainak tudatosítása.
gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő, gyermekotthoni lakásotthoni nevelő
30 pont
2007. április, március, május
30 óra
országosan
15 000 Ft
Dr. Mikli Éva, 72/511-940
S-01-036/2006
2009. december 31.
Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona
7621 Pécs, Megye u. 24.
Gyermekotthoni szakdolgozók szakmai személyiségének fejlesztése, szupervíziója
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:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. szeptember 1.
30 óra
Pécs
27 000 Ft
Várkonyiné Kárpáti Angéla, 72/311-206, 72/532-398
S-01-073/2005
2008. december 31.

Szakmai tanácskozás
23.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

24.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

25.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
26.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Pécs Megyei Jogú Város Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
7632 Pécs, Anikó u. 5.
IV. Gyermekvédelmi Konferencia - „A problémákról őszintén”
A család funkcióváltása, diszfunkcionális működése, a családi támogató rendszerek
kompenzációs szerepe a korai kötődés és a válás tekintetében
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
7 pont
2007. október 16-17.
13 előadás
Pécs
5 000 Ft
Kálmándy - Pap Ágnes, 72/549-302
K-01-068/2006
2007. december 31.
Pécs Megyei Jogú Város Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
7632 Pécs, Anikó u. 5.
Merre tart a szociális munka?
A családsegítő szolgálatokban folyó szakmai munka arculatváltása (együttműködés,
motiváció) és a feladatellátás egyes formái (adósságkezelés, aktív korú nem foglalkoztatottakkal való együttműködés) a helyi sajátosságok tükrében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. február 27.
10 előadás
Pécs
3 000 Ft
Kálmándy - Pap Ágnes, 72/549-302
K-01-081/2006
2007. december 31.
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht.
7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 20.
Szükségletalapú szolgáltatás - tervezés módszertana és gyakorlata
A térségek jellegzetességeihez illeszkedő, az állampolgárok szükségleteire alapozott
szociális szolgáltatások szervezése és fejlesztése: elérhető, hozzáférhető és egységes
szolgáltatási protokollokon nyugvó szolgáltatások biztosítása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. június 14.
6 előadás
Pécs, Baranya megye
4 000 Ft
Gyurokné dr. Bódi Csilla, 72/514-100
K-01-090/2006
2007. december 31.
Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Szakmai Nap: Ápolók Nemzetközi Napja

1. szám
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
27.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

28.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Az Ápolók Nemzetközi Napjának megünneplésére összeállított szakmai program.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Emlék-oklevelek ünnepélyes átadása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
9 pont
2007. május
5 előadás
Pécs, Baranya megye
4 500 Ft
Kovácsné Kelemen Judit, 72/501-500
K-01-113/2006
2007. december 31.
Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
2007 Árpád-házi Szent Erzsébet Emlékéve - Erzsébet napi szakmai ünnepi emlékülés
2007 évet Árpád-házi Szent Erzsébet emlékévének nyilvánították. A EU szolidaritás
magyar nemzetközi alakja ünnepi ülés keretében tisztelgünk előtte.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
8 pont
2007. november
5 előadás
Pécs
2 000 Ft
Kovácsné Kelemen Judit, 72/501-500
K-01-114/2006
2007. december 31.
Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
Szakmai nap: Kapcsolatteremtés a kommunikációs nehézségekkel küszködő
klienssel/pácienssel
Hozzájárulni az emberek közötti kapcsolatok sikerességéhez, fejlesztéséhez. Segítség
adás az emberre figyelés művészetének megtanulásához.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
9 pont
II. negyedév, igény szerint
6 előadás
Pécs, országosan
4 500 Ft
Kovácsné Kelemen Judit, 72/501-500
K-01-115/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
29.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat
Gyógyító-, Foglalkoztató Közalapítvány
7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6.
A reintegrációs esélyek komplex, közösségi szemléletű megközelítése
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkatársainak komplex, közösségi
szemléletű képzése speciális hátrányos helyzetű csoportok (szenvedélybetegek, hozzátartozóik) reintegrációs esélyeinek növelése érdekében.
gyermekjóléti és családsegítő szolgálatban dolgozó szakemberek
20 pont
2007. január 1., február 1.
6 fórum
Pécs, Baranya, Somogy, Tolna megye
0 Ft
Dr. Szemelyácz János, 72/315-083
M-01-016/2006
2007. december 31.
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A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
31.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat
Gyógyító-, Foglalkoztató Közalapítvány
7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6.
Szakmai műhely szenvedélybetegek alacsonyküszöbű, illetve ártalomcsökkentő
ellátása tárgyköréből
Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek közvetítése segítő foglalkozásúak számára,
amely elősegíti a szenvedélybetegek illetve pszicho - aktív szerhasználók ellátásában megjelenő ártalomcsökkentő tevékenység végzését.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
18 pont
2007. február, augusztus
6 fórum
Pécs, Baranya megye
16 000 Ft
Dr. Szemelyácz János, 72/315-083
M-01-025/2006
2007. december 31.
Pécs Megyei Jogú Város Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
7632 Pécs, Anikó u. 5.
Pécsi Gyermekvédelmi Szakmai műhely
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
15 pont
2007. február 27.
6 fórum
Pécs
0 Ft
Kálmándy - Pap Ágnes, 72/549-302
M-01-078/2006
2007. december 31.

Bács-Kiskun megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
32.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
33.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:

Bác-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona
Módszertani Intézménye
6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.
03-0044-05
Időskorúak ellátása - a geriátria aktuális kérdései
A geriátria kérdéskörében is születnek újabb tudományos és kutatási eredmények.
Szükségesnek tartjuk az ismeretek fejlesztését, a különböző gyakorlati tapasztalatok
bemutatását és a konzultációt.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április, június, október
40 óra
Bácsborsód, Kaskantyú, Bács-Kiskun megye
20 000 Ft
Bari József, 79/551-250
T-02-012/2006
2009. december 31.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona
Módszertani Intézménye
6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.
03-0044-05

1. szám
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
34.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
35.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
36.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
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Kreativitás a szellemi - kulturális és szórakoztató foglalkozásokban
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
32 pont
2007. április, június, november
40 óra
Bácsborsód, Gara, Bács-Kiskun megye
20 000 Ft
Bari József, 79/551-250
T-02-013/2006
2009. december 31.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona
Módszertani Intézménye
6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.
03-0044-05
Továbbképzés alapszolgáltatásban dolgozó szakember számára
A szakmai továbbképzés tematikája azon problémák köré épül, amelyekben az
alapszolgáltatás dolgozója egyéni munkavégzés során kerülhet és felelős döntést
kell hoznia.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március, július, november
40 óra
Bácsborsód, Kaskantyú, Bács-Kiskun megye
20 000 Ft
Bari József, 79/551-250
T-02-014/2006
2009. december 31.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona
Módszertani Intézménye
6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9
03-0044-05
Sürgősségi ellátás bentlakásos intézményekben
Az életet veszélyeztető vagy gyors állapotromláshoz vezető folyamatok tüneteinek
felismerése és befolyásolása, a meglévő szaktudás frissítése és gyakorlása, ismeretfrissítés, gyakorlati jártasság fokozása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március, május, szeptember
40 óra
Bácsborsód
20 000 Ft
Bari József, 79/551-262
T-02-046/2004
2007. december 31.
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium
6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
03-0119-05
A család
A családokat érintő kritikus életesemények és azok megoldási lehetőségei.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április, szeptember
36 óra
Kecskemét
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A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

27 000 Ft
Kiss-Szabóné Petri Zsuzsanna, 76/492-104
T-02-098/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
37.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

38.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
39.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
40.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Margaréta Otthon
6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a.
Kommunikáció tréning segítőknek
Kommunikációs készségek fejlesztése, saját verbális és nonverbális kommunikációnak a megismerése, asszertív kommunikációs stílus elsajátítása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
Kecskemét, Kiskunfélegyháza, illetve országosan
24 300 Ft
Édl Erzsébet, 76/492-287
S-02-010/2006
2009. december 31.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona
Módszertani Intézménye
6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9.
Konfliktusok kezelése szociális intézményekben
Ellátott - ellátott, ellátó - ellátó közötti konfliktusok lehetséges forrásai, a konfliktusok
kialakulásának és folyamatának törvényszerűségeinek áttekintése, illetve megoldási
lehetőségeinek gyakorlása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. április, június
40 óra
Bácsborsód, Kaskantyú, Bács-Kiskun megye
20 000 Ft
Bari József, 79/551-250
S-02-041/2006
2009. december 31.
Mental Team BT
6034 Helvécia, Óvoda u. 28.
Segítő területen dolgozók lelki egészségvédelme, különös tekintettel a kiégési
szindróma megelőzésére
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. január, illetve igény szerint
40 óra
Kecskemét, illetve igény szerint
30 000 Ft
Polacsek Lajos, 70/550-8676
S-02-033/2005
2008. december 31.
Kecskemét Megyei Jogú Város Margaréta Otthona
6000 Kecskemét, Nyíri út 77/a.
Esetmegbeszélő csoport a szociális szférában dolgozóknak

1. szám
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Egy-egy klienscsoport esetének megbeszélése, helyzetének feltérképezése. Kreatív,
hatékony esetvezetés elősegítése az esetgazda érzelmi terheinek a csökkentésére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
26 óra
igény szerint
21 400 Ft
Édl Erzsébet, 76/492-287
S-02-047/2005
2008. december 31.

Szakmai tanácskozás
41.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Károli Gáspár Református Egyetem Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Intézet
6000 Kecskemét, Festő u. 2/a.
Kötelező továbbképzés? - Tájékozódás és saját élmény szerzése a szakmai fejlődés
személyiségfejlesztés formáiról
Az élethosszig tartó tanulás átgondolásához és a képzési kötelezettség teljesítéséhez
kívánunk elméleti és saját élményen alapuló gyakorlati útmutatót adni, a személyes
gondoskodást végző szakembereknek.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. június 8-9., október 5-6.
5 előadás
Debrecen, Kecskemét, illetve országosan
9 800 Ft
Tóth János, 76/327-086
K-02-064/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
42.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
43.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Érzelem, szorongás, szocializáció a bölcsődében
Tudásanyag bővítése, probléma megoldó képesség fejlesztése, szocializáció megsegítése valamint a szülőkkel való minőségi, partneri viszony kialakításának megismertetése.
bölcsődei szakemberek
10 pont
2007. február 9., április 27., június 29., szeptember 27., október 19., október 26.
6 fórum
Kecskemét, Bács-Kiskun megye
12 000 Ft
Gavaldi Istvánné, 76/514-000
M-02-003/2006
2007. december 31.
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Módszertani tudás bővítése az irodalmi és zenei anyag bemutatásával és megismertetésével a bölcsődei gondozók részére
Ismeretek bővítése, kreativitás fejlesztése, a gyakorlati munka színesebbé tétele.
bölcsődei szakemberek
12 pont
2007. január 12., március 23., május 25., június 22., október 12., november 21.
6 fórum
Kecskemét, Bács-Kiskun megye

190

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

12 000 Ft
Gavaldi Istvánné, 76/514-000
M-02-004/2006
2007. december 31.

Békés megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
44.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Békés Megyei Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona - Módszertani intézmény
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
04-0029-05
Az idősek mobilizálása - 40 órás alapszintű továbbképzés
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. március
40 óra
Békéscsaba
30 000 Ft
Tamás Viktória, 66/530-229
T-03-142/2005
2008. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
45.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

46.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
Elfáradtunk?! - Elfásultunk?!
Kiégés megelőzése - önismeret fejlesztése, kommunikációs képességek fejlesztése.
ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás
munkatárs
25 pont
2007. április, szeptember
30 óra
Gyula
10 000 Ft
Dolozim Emese, 66/561-370
S-03-017/2004
2007. december 31.
Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-Gondozó Otthona Módszertani Intézmény
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
„2+2=5” - Csapatépítő tréning - együttműködési készség fejlesztése - a szociális
területen működő szervezetek részére
A szervezeten belüli hatékonyság fejlesztése. A tréning résztvevői életszerű helyzeteken keresztül megtanulhatják, hogyan dolgozhatnak együtt sikeresen, eredményesen, hatékonyan, a már működő csoportok hogyan, miként növelhetik eredményességüket, hatékonyságukat.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. március
30 óra
Békéscsaba, illetve igény szerint
35 000 Ft
Uhrin Kinga, 66/530-229
S-03-067/2004
2007. december 31.

1. szám
47.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
48.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-Gondozó Otthona Módszertani Intézmény
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
Mi a segítség? - Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás
A megváltozott munkaképességű ellátottak rehabilitációjához, szükséges pszichológiai alapismeretek, szakmai készségek fejlesztése a személyközpontú segítés
hatékonyságának növelése érdekében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
28 pont
2007. március
40 óra
Békéscsaba
31 000 Ft
Uhrin Kinga, 66/530-229
S-03-068/2004
2007. december 31.
Egészségügyi Alapellátási Intézmény Módszertani Feladatokat Segítő Bölcsőde
5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4.
Kommunikáció a bölcsődében, konfliktuskezelés
A kommunikációról. Az asszertivitásról. Kommunikáció a konfliktusban. A bölcsődei szakemberek kommunikációs készségének, képességének fejlesztése, hatékonyság fokozása.
bölcsődei szakemberek, CSANA-munkatársak
35 pont
2007. október
30 óra
Békéscsaba
10 000 Ft
Bogár Éva, 66/445-183
S-03-081/2004
2007. december 31.

Szakmai tanácskozás
49.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

50.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:

SZIME Békés Megyei Tagozata
5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
SZIME IX. Kongresszusa Mottó: Érdek - Érték - Érzelem
Hazai és nemzetközi értékközvetítés.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
7 pont
2007. augusztus 22-24.
20 előadás
Gyula
6 000 Ft
Bagyinszki Zoltánné, 66/561-370
K-03-034/2006
2007. december 31.
Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona - Módszertani Intézmény
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
A snoezelen terápia alkalmazása Hollandiában és intézményünkben. Módszerek,
feltételek, gyakorlati tapasztalatok
A snoezelen terápia alkalmazási területeinek, módjának bemutatása Holland
tanulmányút és intézményünk tapasztalatai alapján.
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
5 pont
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Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

2007. április
5 előadás
Békéscsaba, Békés megye
10 000 Ft
Sziszák Katalin, 66/530-220
K-03-110/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
51.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
52.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

53.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

54.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona - Módszertani Intézmény
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
Kríziskezelés lehetőségei az értelmileg akadályozott felnőttek esetében
Az értelmileg akadályozott felnőttek mindennapjaiban előforduló krízisek prevenciójának, intervenciójának, rehabilitációjának lehetőségeit tárja fel.
szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális
munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus, pszichológus, utógondozó, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
18 pont
2007. március
6 fórum
Békéscsaba, Békés megye
8 000 Ft
Matterny Ildikó, 66/530-220
M-03-109/2006
2007. december 31.
Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona - Módszertani Intézmény
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
A szociális területen dolgozó mentálhigiénés és foglalkoztatási feladatokat ellátó
szakemberek szakmai műhelye
Az ellátottak életét érintő pozitív és negatív valtozások valamint ezek hatásainak
feldolgozása a mentálhigiéné és a foglalkoztatás módszereivel.
klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
15 pont
2007. március
6 fórum
Békéscsaba, Békés megye
8 000 Ft
Uhrin Kinga, 66/530-220
M-03-110/2006
2007. december 31.
Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona - Módszertani Intézmény
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
„A szociális alapszolgáltatások aktuális kérdései” - szakmai műhely
Szociális alapszolgáltatásban dolgozók szakmai műhelye. A szakmai felkészültséget aktualizáló - segítő műhelymunka.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
18 pont
2007. március
6 fórum
Békéscsaba, Békés megye
8 000 Ft
Kresák Anna, 66/530-220
M-03-116/2006
2007. december 31.
Békés Megye Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona - Módszertani Intézmény
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
Szociális foglalkoztatás aktuális kérdései - szakmai műhely

1. szám
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Szociális foglalkoztatásban érintett dolgozók szakmai műhelye. A megújuló szakmai
felkészültséget segítő műhelymunka.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
20 pont
2007. március
6 fórum
Békéscsaba, Békés megye
8 000 Ft
Kresák Anna, 66/530-220
M-03-117/2006
2007. december 31.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
55.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
56.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
57.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

KARRINA Szakképző Iskola
3532 Miskolc, Tátra út 2.
04-0018-03
Mentálhigiéne komplex segítő szerepe, a szociális ellátási ágazat területei
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március, illetve igény szerint
30 óra
Encs, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-SzatmárBereg megye
25 000 Ft
Vályi - Nagy Ibolya, 46/533-533, 30/958-0079
T-04-006/2006
2009. december 31.
KARRINA Szakképző Iskola
3532 Miskolc, Tátra u. 2.
05-0013-05
Alapfokú jelnyelvi kommunikáció
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
2007. január, február, illetve igény szerint
50 óra
Miskolc, Hajdúböszörmény, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye
25 000 Ft
Lőrinczné Gyöngyösi Ildikó, 46/533-533
T-04-094/2006
2009. december 31.
KARRINA Szakképző Iskola
3532 Miskolc, Tátra u. 2.
05-0013-05
Középfokú jelnyelvi kommunikáció
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
50 pont
2007. január, február
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A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

60 óra
Miskolc, Hajdúböszörmény, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye
25 000 Ft
Lőrinczné Gyöngyösi Ildikó, 46/533-533
T-04-096/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Karrina Szakképző Iskola
3532 Miskolc, Tátra út 2.
04-0018-03
Idősödés-időskor mentálhigiénés szemléletű megközelítése
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.
idősek szociális ellátásával foglalkozók
30 pont
2007. március
40 óra
Miskolc, illetve igény szerint
35 000 Ft
Vályi-Nagy Ibolya, 30/958-0079
T-04-005/2005
2008. december 31.

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
59.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

60.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

61.

1. szám

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:

Miskolci Egyetem
3515 Miskolc, Egyetemváros
05-0029-06
Bűnmegelőzési alapismeretek gyermekotthoni nevelők, gyermekvédelmi asszisztensek, gyermekfelügyelők részére
A gyermekotthonban dolgozó nevelők, gyermekvédelmi asszisztensek, gyermekfelügyelők részére alapvető bűnmegelőzési ismeretekkel való megismertetése különös
tekintettel a gyermekkori-fiatalkori bűnözésre.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
10 000 Ft
Dr. Dobosné Vörös Eleonóra, 46/563-302/19
T-04-034/2005
2008. december 31.
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc, Egyetemváros
05-0029-06
Drogprevenció alapvető kérdései gyermekotthoni nevelők, gyermekvédelmi asszisztensek és gyermekfelügyelők részére
A gyermekotthonban dolgozó pedagógusokkal, gyermekfelügyelőkkel, gyermekvédelmi asszisztensekkel megismertetni a kábítószerek felismerhetőségét, tüneteit,
a megelőzés lehetőségeit, módszereit, eszközeit.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
10 000 Ft
Dr. Dobosné Vörös Eleonóra, 46/563-302/19
T-04-035/2005
2008. december 31.
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc, Egyetemváros
04-0018-02

1. szám
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
62.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

63.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Az alapszolgáltatások megszervezésének jogszabályi, társadalmi és szakmai keretei
A képzés célja, a szociális alapszolgáltatások területén tevékenykedő szakemberek
jogszabályi és speciális szakmai ismereteinek az aktuális elvárásokhoz történő
adaptálása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március, április, szeptember, október
45 óra
Miskolc
25 000 Ft
Heidl Beáta, 20/489-9583
T-04-121/2005
2008. december 31.
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc, Egyetemváros
05-0029-06
A szülőpótló nevelés pszichológiai sajátosságai
A szülőpótló nevelés pszichológiai sajátosságainak, a nevelő és a gyerek között
kapcsolat jellegzetességeinek elméleti és gyakorlati bemutatása, különös tekintettel a
gyermekotthoni, lakásotthoni, nevelőszülői ellátásra.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
igény szerint
40 óra
igény szerint
15 000 Ft
Dr. Dobosné Vörös Eleonóra, 46/563-302/19
T-04-122/2005
2008. december 31.
KARRINA Szakképző Iskola
3532 Miskolc, Tátra út 2.
05-0013-05
Sürgősségi ellátás és korszerű elsősegélynyújtás a szociális intézményekben
Megismertetni és begyakoroltatni a sürgősségi ellátásban, az elsősegélynyújtásban
és az újraélesztésben alkalmazott mai elméletet és gyakorlatot.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. február 15., október 15., illetve igény szerint
40 óra
Miskolc, illetve igény szerint
25 000 Ft
Farkasné Borza Éva, 46/533-532
T-04-057/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
64.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:

KRIZMENT mentálhigiénés program Betéti Társaság
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37.
Esetmegbeszélés - mint a szakmai személyiség karbantartásának egyik záloga
Szociális segítők mentálhigiénés alapismereteinek kialakítása, elmélyítése. Személyes
és hivatásbeli készségeik fejlesztése, személyes aktív - részvételű, saját élményű esetmegbeszélő csoportokon.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március, illetve igény szerint
40 óra
Encs, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-SzatmárBereg megye
25 000 Ft
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65.
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A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Vályi - Nagy Ibolya, 30/958-0079
S-04-011/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

KRIZMENT mentálhigiénés program Betéti Társaság
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 37.
„Én és a MÁSSÁG” szakmai személyiséget fejlesztő mentálhigiénés továbbképzés
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március, illetve igény szerint
40 óra
Encs, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Pest megye
25 000 Ft
Vályi - Nagy Ibolya, 30/958-0079
S-04-013/2006
2009. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
66.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

67.

1. szám

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

DOFIA Oktatási és Tanácsadó Bt.
3533 Miskolc, Olvasztár u. 25.
30 órás szupervízió szociális szakembereknek
A szupervízió során, a szociális területen, személyes gondoskodást végző emberek
szakmai személyiségfejlesztése történik.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. február, szeptember
30 óra
Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye
30 000 Ft
Szentkatolnay Miklós, 46/379-902
S-04-022/2006
2009. december 31.
Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központ
3529 Miskolc, Budai J. u. 4.
Burn - out tréning
A szociális szférában dolgozó szakemberek személyiségének karbantartása, a
fluktuáció csökkentése.
családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő,
szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, örökbefogadási tanácsadó,
utógondozó, helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó
30 pont
2007. május, szeptember
30 óra
Kéked
0 Ft
Sándor - Lenkei Aida, 46/562-486
S-04-078/2005
2008. december 31.

Szakmai tanácskozás
68.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ
3529 Miskolc, Budai József u. 4.
„Együtt a megoldás útján” Konferencia a beilleszkedést segítő programról, az
adósságkezelési szolgáltatásról és gyermekjóléti munkáról

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
69.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. április
8 előadás
Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
5 000 Ft
Vajdáné Homovics Dóra, 46/562-276
K-04-060/2006
2007. december 31.
Miskolci Gyermekvédelmi Központ Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani
Gyermekotthon
3515 Miskolc, Egyetem u. 1.
„Lara Croft” jelenség, avagy a leányok bűnözéséről
Bemutatni a leány (női) bűnelkövetéseket, a megelőzés sajátos módszereit, eszközeit hazai és nemzetközi összehasonlításban, gyakorlati esetek ismertetésével.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
igény szerint
5 előadás
Miskolc, Hajdúnánás, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye
0 Ft
Dr. Dobosné Vörös Eleonóra, 46/563-302
K-04-089/2006
2007. december 31.

Hazai vagy külföldi tanulmányút
70.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ
3529 Miskolc, Budai József u. 4.
Utazás egy szerzetessel
A segítő szakemberek szemléletformálása, a romániai szociális és gyermekvédelmi
rendszer megismerése, feltérképezése, határon túli civil és alternatív munkamódszerek megtapasztalása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
20 pont
2007. ősz
3 nap
Miskolc-Déva-Szászfa-Kolozsvár-Miskolc
30 000 Ft
Sándor - Lenkei Aida, 46/652-276
U-04-004/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
71.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ
3529 Miskolc, Budai József u. 4.
Lépjünk együtt! (?)
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 műhelymunka alkalmat biztosít a társszakmák tapasztalatcseréjére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
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72.
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A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

15 pont
2007. tavasz
6 fórum
Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
10 000 Ft
Lasztócziné Szomoru Mónika, 46/562-276
M-04-033/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ
3529 Miskolc, Budai József u. 4.
Munkaerő-piaci reintegráció elősegítő műhely
A munkanélküliekkel való együttműködés rendszerének kidolgozására szervezett
műhelyfoglalkozás, illetve a munkanélküliek részére nyújtható pályaválasztási- és
munkavállalási tanácsadós technikáink elméleti és gyakorlati átadása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. október-december
6 fórum
Miskolc, Eger, Salgótarján, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
15 000 Ft
Sándor - Lenkei Aida, 46/562-276
M-04-035/2006
2007. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
73.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
74.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ
3529 Miskolc, Budai József u. 4.
Segítő készségfejlesztés műhely
A szociális szakemberek eszköztárának bővítése a hatékonyabb esetkezelés érdekében.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs,
szociális munkás, szociális munkatárs/szakértő
10 pont
2007. április, május, szeptember
6 fórum
Miskolc, Hatvan, Bátonyterenye, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
15 000 Ft
Szolnoki Beáta, 46/562-276
M-04-036/2006
2007. december 31.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete
3525 Miskolc, Széchenyi u. 35.
A falugondnokság helye és együttműködési lehetőségei az ellátórendszerben
A falugondnokok ismereteinek bővítése, frissítése, működésük jogi hátteréről a
velük azonos célcsoportokat ellátó szervezetek tevékenységéről kapcsolatrendszer
építés és kompetencia határok megvonása a társterületekkel.
falugondnokok
12 pont
igény szerint
7 fórum
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
14 000 Ft
Nagy Andrea, 46/506-324
M-04-086/2006
2007. december 31.
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Budapest
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
75.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
76.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
77.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
01-0367-05
Szakmai továbbképzés jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző szakemberek
részére
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban dolgozók felkészítése a gondozottjaiknál
előforduló leggyakoribb mentális, szociális és egészségügyi problémák felismerésére
és azok lehetséges megoldásaira.
ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló
40 pont
2007. április 2., június 4., illetve igény szerint
44 óra
Budapest, illetve országosan
18 000 Ft
Molnár Zoltán, 1/414-3300
T-05-001/2006
2009. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek
képzésével: Társadalmi kirekesztődésben veszélyeztetettek, tartós munkanélküliek
ellátásához kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
Szociális szakemberek, társadalmi kirekesztődésben veszélyeztetettek számára
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek munkatársai, valamint önkéntesek kompetenciáinak fejlesztése - a társadalmi kirekesztődésben veszélyeztetettek, tartós munkanélküliek társadalmi integrációjának, foglalkoztatásának elősegítése érdekében,
az integrált szolgáltatások bevezetésének lehetőségével.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április-július, szeptember-december
30 óra
országosan
0 Ft
Gyuris Tamás, 1/465-5000
T-05-017/2006
2009. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Életerő - Gyermekvédelmi szakemberek képzése
Évente több ezer fiatal küzd a társadalmi és a munkaerőpiac beilleszkedési problémájával, a képzés célja a fiatalokkal közvetlenül dolgozó szakemberek felvértezése a fiatalok beilleszkedését segítő ismeretekkel.
családgondozó, hivatásos nevelőszülő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus,
pszichológus, utógondozó, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus,
helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó
35 pont
2007. január 22.
112 óra
Budapest
0 Ft
Szikulai István, 1/465-5000
T-05-018/2006
2009. december 31.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
79.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

80.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
81.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:

1. szám

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek
képzésével: Szolgáltatásfejlesztés a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának
elősegítése érdekében
A fogyatékossággal élők szociális ellátásában, valamint a foglalkoztatást segítő
szolgálatoknál dolgozó munkatársak és önkéntes segítők kompetenciájáinak fejlesztése a munkaerőpiaci aktíválást segítő komplex szolgáltatások kidolgozásának
és bevezetésének érdekében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április-július, szeptember-december
30 óra
országosan
0 Ft
Gyuris Tamás, 1/465-5000
T-05-019/2006
2009. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek
képzésével: Család és munkahely összeegyeztetését szolgáló szolgáltatások fejlesztése
A család és munkahely összeegyeztetését célzó szervezetek, szolgáltatások, intézmények munkatársainak kompetenciafejlesztése a munkaerő-piaci aktivitást segítő
szolgáltatások fejlesztése, bevezetése érdekében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április-július, szeptember-december
30 óra
országosan
0 Ft
Gyuris Tamás, 1/465-5000
T-05-020/2006
2009. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek
képzésével: Szolgáltatásfejlesztés a hajléktalan emberek foglalkoztatásának elősegítése érdekében
A hajléktalan ellátás területén dolgozó szociális szakemberek, munkatársak és
önkéntesek képzése, kompetenciáinak fejlesztése a hajléktalan emberek foglalkoztatásának, társadalmi integrációjának elősegítése érdekében, a munkaerő-piaci
aktiválást elősegítő integrált szolgáltatások fejlesztésének lehetőségével.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április-július, szeptember-december
30 óra
országosan
0 Ft
Gyuris Tamás, 1/465-5000
T-05-021/2006
2009. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04

1. szám
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
82.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

83.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
84.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
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Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek
képzésével: Hátrányos helyzetű fiatalok munkába állását segító koordinált
szolgáltatások kialakítása
Hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szervezetek munkatársainak valamint
bűnmegelőzési és áldozatsegítő szakemberek - pártfogó felügyelők - kompetenciáinak
fejlesztése a munkaerőpiaci aktiválást segítő szolgáltatások kidolgozásának és
bevezetésének érdekében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április-július, szeptember-december
30 óra
országosan
0 Ft
Gyuris Tamás, 1/465-5000
T-05-022/2006
2009. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek
képzésével: Integrált szolgáltatások fejlesztésének intézményvezetői kérdései
A szociális intézményvezetők kompetenciafejlesztése a munkaerő-piaci aktiválást
segítő szolgáltatások fejlesztése, bevezetése érdekében.
általános szociális
30 pont
2007. április-július, szeptember-december
30 óra
országosan
0 Ft
Gyuris Tamás, 1/465-5000
T-05-023/2006
2009. december 31.
Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
01-0367-05
A korszerű stoma ellátás elmélete és gyakorlata
Ápoló-gondozókkal megismertetni a stomás betegek ellátásának korszerű módszereit,
eszközeit, ezáltal felkészíteni őket a stomával élő emberek életminőségének javításában
játszott szerepükre.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
40 pont
2007. március 26., május 16., illetve igény szerint
42 óra
Budapest, illetve országosan
18 000 Ft
Molnár Zoltán, 1/414-3300
T-05-031/2006
2009. december 31.
Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
01-0367-05
Egészségnevelési, egészség-megőrzési szempontok a falu- és tanyagondnoki
munka során
A falu- és tanyagondnoki munkát ellátók ismerjék meg azokat az eszközöket, módszereket, melyek alkalmazásával segíteni tudják a klienseik egészség megőrzését,
fejlesztését, környezeti kultúrájuk színvonalának emelését.
falu- és tanyagondnok
40 pont
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Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

2007. május 2., szeptember 4.
43 óra
Budapest, illetve országosan
25 000 Ft
Molnár Zoltán, 1/414-3300
T-05-032/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a.
07-0224-02
Az inkontinens betegek evidenciákon alapuló ápolása
Ápolókkal és gondozókkal megismertetni az inkontinencia fajtáit, felosztását,
valamint a vizelet tartási nehézségekkel szenvedők ellátásának korszerű lehetőségeit.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
40 pont
2007. február 22., május 30., illetve igény szerint
45 óra
Budapest, illetve országosan
20 000 Ft
Perkó Magdolna, 1/369-2237
T-05-033/2006
2009. december 31.

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
86.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

87.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
88.

1. szám

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
1146 Budapest, Csantavér u. 9-11.
01-0761-04
Bevezetés a kora gyermekkori intervenció elméletébe és gyakorlatába
A szociális szférában dolgozó szakemberek felkészítése az eltérő fejlődésű kisgyermekekkel és családtagjaikkal végzendő munkára integrált vagy speciális gyermekintézményekben illetve családgondozás keretében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
2007. október
30 óra
Budapest, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest megye
30 000 Ft
dr. Farkas Mária, 1/203-2827
T-05-050/2006
2009. december 31.
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
1146 Budapest, Csantavér u. 9-11.
01-0761-04
Bevezetés az autizmussal élő gyerekek ellátásának elméletébe és gyakorlatába
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
2007. április
30 óra
Budapest, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest megye
30 000 Ft
Dr. Simó Judit, 1/203-2827, 1/205-3536
T-05-051/2006
2009. december 31.
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
1146 Budapest, Csantavér u. 9-11.
01-0761-04
Eltérő fejlődési gyermekek minőségi integrációja bölcsődei közösségben

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
89.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:
90.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

91.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
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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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
2007. április 1.
30 óra
Budapest, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest megye
30 000 Ft
Dr. Borbély Sjoukje, 1/203-2827, 1/205-3536
T-05-052/2006
2009. december 31.
Képzéssel és Prevencióval az Életminőségért Alapítvány
1067 Budapest, Eötvös u. 4. 2/1.
07-0211-03
Professzionális betegmozgatás (Dotte módszerrel) bevezetése a szociális ellátórendszerbe
A szociális dolgozók európai szabványoknak is megfelelő egyészségügyi védelmét
szolgáló humánus betegmozgatási technika bevezetése, modellálása a szociális
alap- és szakellátásban.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
50 pont
igény szerint
40 óra
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Zala, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, illetve országosan
25 000 Ft
Dr. Dotterweichné Józan Klára, 1/342-5425, 30/913-0761
T-05-055/2006
2009. december 31.

7675-1/2006
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány
1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3.
01-0746-06
Játék, értelmes cselekvés, gondolkodás
Új szempontok a gondolkodás fejlődésének megértéséhez a szimbólum használat
megjelenéséig.
családgondozó asszisztens, gyermekotthoni, lákásotthoni nevelő, gondozónő,
szakgondozónő
35 pont
2007. november 5-7.
30 óra
Budapest
24 000 Ft
Kálló Éva, 1/212-4610
T-05-058/2006
2009. december 31.
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány
1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3.
folyamatban
Mozgás és életminőség csecsemő- és kisgyermekkorban
Az alapellátás és a szakellátás területén dolgozó orvosok és pszichológusok ismereteinek bővítése a mozgásszabadság jelentőségéről csecsemő- és kisgyermekkorban,
összefüggéséről a fejlődés egyéb területeivel.
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SZOCIÁLIS KÖZLÖNY
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:

gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pszichológus, gyermekorvos
40 pont
2007. május 8.
40 óra
Budapest
25 000 Ft
Kálló Éva, 1/212-4610
T-05-059/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Speciális hivatásos nevelőszülők felkészítő tanfolyama
A speciális hivatásos nevelőszülő tapasztalt szakember, szakemberek egyedi szakmai
támogatásával képes legyen speciális szükségletű gyermekek ellátására, tevékenységének foglalkozásszerű, hivatásszerű végzésére.
hivatásos nevelőszülő, nevelőszülői ellátásban érintett szakemberek
50 pont
2007. február 27., illetve igény szerint
100 óra
Budapest, illetve országosan
98 000 Ft
Kádas István, 1/465-5000/72
T-05-070/2006
2009. december 31.

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
93.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
94.

1. szám

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:

15003-1/2006

ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tudományok Intézete Szociális
Munka és Szociálpolitika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
01-0429-04
Közösségi munka
A közösségi munka folyamatának és a közösségi munkás szerepkörének, tevékenységi
területeinek és munkamódszereinek megismertetése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. március, november
45 óra
Budapest, illetve országosan
25 000 Ft
Mózer Péter, 1/372-2994
T-05-071/2006
2009. december 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munka Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
Az egyéni szükségletekre alapozott gondozás lehetőségei az idősellátásban
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. február, illetve igény szerint
40 óra
Budapest, illetve országosan
25 000 Ft
Kiss Györgyi, 1/210-5400/125

1. szám

95.

T-05-073/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
Jóvátételi módszerek - konfliktuskezeléstől a közösségépítésig - romákkal foglalkozó szakemberek részére.
A hátrányos helyzetű és romák lakta térségekben a kisebbségi identitás különbözőségéből adódó feszültségek kezelésére és a békés együttéléshez egy újszerű
megoldást nyújtunk a jóvátételi (resztoratív) technikák megtanításával és alkalmazásának elsajátításával.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. március, május
40 óra
Budapest, Pest, Nógrád megye, országosan
30 000 Ft
Dr. Bánlaky Pál, 1/210-5400
T-05-076/2006
2009. december 31.

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
97.
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A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

96.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:

Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
Kézműves szabadidős tevékenységek a fejlesztésben, rehabilitációban I.
Természetes anyagokhoz kapcsolódó, hagyományos kézműves technikák és a
foglalkozásvezetés módszereinek elsajátítása, elméleti ismeretek szerzése az alapanyagok beszerzésével és a foglalkozások tervezésével, levezetésével kapcsolatban.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. január 8.-február 16., február 18.-március 31.
30 óra
Budapest, illetve országosan
22 000 Ft
Nemes Judit, 1/210-5400
T-05-077/2006
2009. december 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munka Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
Jogvédelmi ismeretek
A szociális szolgáltatást, illetve a gyermekvédelmi ellátást igénybevevők emberi,
állampolgári és alanyi jogainak, a jogvédelem intézményrendszerének és a jogvédelmi
képviselők munkájának megismerése.
családgondozó, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs,
gyermekfelügyelő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus,
pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, gyógytornász, mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
50 pont
2007. február 16., április, szeptember
60 óra
Budapest, Szekszárd, Gyula, Békés, Tolna megye
48 000 Ft
Kovács Ibolya, 1/210-5400/125
T-05-086/2006
2009. december 31.

51074-1-2003, 13295-1/2005
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SZOCIÁLIS KÖZLÖNY
A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
99.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
100.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munka Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
Szakmai és magánéleti szerepeink - összefüggések, határok, a szerepek harmóniája, mint a kiégés megelőzésének egyik feltétele
A szociális szakemberek körében gyakori, hogy nem válik el egymástól a szakmaimunkahelyi tevékenység és a magánélet, és ez a konfliktusok forrása. A szakmai
szerepekben történő professzionalizálódás fejlődése feltétele a hatékony munkának, ugyanakkor a magánéleti szerepek lassúbb alakulása növeli a kétféle szerep
közötti feszültséget. Fontos a két terület fejlesztésének összehangolása. A tanfolyamon elméleti szinten és csoportos együttgondolkodással vizsgáljuk meg, hogy
melyek a dilemmák feloldásának lehetőségei.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
2007. március, október
35 óra
Budapest, illetve országosan
35 000 Ft
Dr. Bánlaky Pál, 1/210-5400/109
T-05-087/2006
2009. december 31.
Budapest XI. ker. Újbuda E.B.I. Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális
Módszertani Bölcsőde
1119 Budapest, Tétényi út 46/48.
01-0076-06
Változó társadalom - változó bölcsőde - változó vezetői szerepek
Szemléletformálás, arculatformálás a mai magyar bölcsődékben vezetői szemszögből.
bölcsődevezető, helyettes, szaktanácsadó
35 pont
2007. május
35 óra
Budapest, illetve országosan
28 000 Ft
Acsainé Végvári Katalin, 1/481-0975
T-05-089/2006
2009. december 31.
Budapest XI. ker. Újbuda E.B.I. Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális
Módszertani Bölcsőde
1119 Budapest, Tétényi út 46/48.
01-0076-06
Lépésről lépésre - a családok megváltozott igényeihez igazított napközbeni kisgyermekellátásért
A Szemünk Fénye Módszertani Bölcsőde a HEFOP 2.2. Pályázat keretén belül a napközbeni kisgyermekellátás területén újonnan létrejövő bölcsődék és egyéb szolgáltatók
számára kínál komplex humánerőforrás fejlesztési programot. A hangsúly a családokkal való együttműködési készség javításán van annak érdekében, hogy könnyebb
legyen a kisgyermeket nevelő nők visszailleszkedése a munka világában.
ápoló-gondozó
41 pont
2007. február 5., március 5., március 20., április 16., május 14., június 4., szeptember 10., október 15., november 12.
40 óra
Budapest
0 Ft
Katona Éva, 1/481-0975
T-05-090/2006
2009. december 31.

1. szám
101.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
102.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
103.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
104.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
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Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munka Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
Szociális munka cigányokkal
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. április, november
40 óra
Budapest, illetve országosan
30 000 Ft
Dr. Bánlaky Pál, 1/210-5400/109
T-05-092/2006
2009. december 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
Kézműves szabadidős tevékenységek a fejlesztésben, rehabilitációban II.
Természetes anyagokhoz kapcsolódó, hagyományos kézműves technikák, és a foglalkozásszervezés módszereinek elsajátítása, elméleti ismeretek szerzése az alapanyagok beszerzésével és a foglalkozások tervezésével, levezetésével kapcsolatban.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. szeptember 10.-október 8., október 15.-november 19.
30 óra
Budapest, illetve országosan
22 000 Ft
Nemes Judit, 1/210-5400
T-05-093/2006
2009. december 31.
Budapest XI. ker. Újbuda E.B.I. Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális
Módszertani Bölcsőde
1119 Budapest, Tétényi út 46/48.
01-0076-06
Társadalmi, szakmai és szülői elvárások összehangolása a napközbeni kisgyermekellátásban.
A bölcsődei alapellátás és szolgáltatások megszervezése a családok igényeire
építve. A gondozónők elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése.
bölcsődei gondozónő, szakgondozónő
35 pont
2007. március-október
40 óra
Budapest, illetve országosan
25 000 Ft
Takács Anna Mária, 1/481-0975
T-05-097/2006
2009. december 31.
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-0899-04
Új utak a fogyatékos emberek családjainak személyi segítésében
Fogyatékos személy otthonában nyújtott szociális vagy gyermekjóléti szolgáltatást
végző szociális és gyermekvédelmi szakemberek továbbképzése.
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A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

105.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

106.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

107.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

ápoló-gondozó, szociális segítő, gyermekfelügyelő, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, házi gyermekfelügyelő
50 pont
2007. április, illetve igény szerint
60 óra
Budapest, Székesfehérvár, Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
35 500 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213
T-05-111/2006
2009. december 31.
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-0899-04
Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése
Az időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérésének modern szemlélete és legújabb
gyakorlatai, továbbképzés a szociális szolgáltatásokban dolgozó szakemberek részére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április, október
60 óra
Budapest
38 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213
T-05-112/2006
2009. december 31.
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-0899-04
Üzleti ismeretek és kommunikáció a szociális foglalkoztatásban
Szociális vállalkozási és kommunikációs ismeretek nyújtása a szociális foglalkoztatás
fejlesztése érdekében.
foglalkoztatás-szervezői munkakörben dolgozó szakemberek
45 pont
2007. május, november
40 óra
Budapest, illetve országosan
54 600 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213
T-05-113/2006
2009. december 31.
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-0899-04
Az értelmi fogyatékos emberekkel való bánásmód az intézményrendszer kialakulásának tükrében
Az értelmi fogyatékosok ellátórendszerében dolgozó felsőfokú végzettségű szakemberek - a sérült emberek bánásmódjáról alkotott - szemléletének formálása a
normalizáció, az integráció irányában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április, november
60 óra
Budapest
37 500 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213
T-05-114/2006
2009. december 31.

1. szám
108.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

109.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
110.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

111.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
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Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
Pszichológiai ismeretek az idősellátásban
Ápolók-gondozók részére pszichológiai ismeretek nyújtása az idős emberek ellátásában.
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, gyógytornász, mozgás terapeuta
30 pont
2007. február, szeptember
30 óra
Budapest
25 000 Ft
Dikter Tiborné, 1/254-0041
T-05-126/2006
2009. december 31.
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
Gerontológiai-gondozási alapismeretek a területi idősellátásban dolgozó szociális
gondozók számára
A szociális gondozó-ápoló képzés során megszerzett ismeretek kibővítése az idősellátás területén releváns gerontológiai, gerontopszichológiai, geriátriai ismeretekkel. És az idősgondozás gyakorlati szempontjaival, különös tekintettel a területi
gondozás feladataira.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
40 pont
2007. március, június, szeptember, november
42 óra
Budapest, országosan
15 000 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
T-05-127/2006
2009. december 31.
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
Gondozás menedzsment a területi idősellátásban
Gondozás-menedzselési ismeretek nyújtása a területi idősellátásban, a gondozó
team-ek munkáját szervező, irányító szakemberek számára.
klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pszichológus, szociális
munkatárs/szakértő, szociális szervező-gondozó, vezető
42 pont
2007. április, október
44 óra
Budapest, országosan
16 000 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
T-05-128/2006
2009. december 31.
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
13-0653-04
A befolyásolás és meggyőzés pszichológiája és módszerei
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 csapdáinak elkerülésére és erősödjék meggyőző képességük.
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A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
2007. február, május, október
30 óra
Vác, Budapest, országosan
30 000 Ft
Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801
T-05-131/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
Veszteséggel való bánásmód. Hospice szemléletű idősgondozás
A hospice szellemiségű gondozás erősödése az idősgondozásban.
ápoló-gondozó, klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló
40 pont
2007. március, június, szeptember, november
32 óra
Budapest
17 000 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
T-05-140/2006
2009. december 31.

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
113.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

114.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

115.

1. szám

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
Önismeret és személyügy vezetők részére az idősellátásban
A vezetői tevékenység hatékonyságának fokozása.
klubvezető, intézmény, szolgálat-vezető
50 pont
2007. április, november
42 óra
Budapest
14 000 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
T-05-141/2006
2009. december 31.
H.R.D. Plusz Oktatási, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1133 Budapest, Dráva u. 5/c.
01-0402-05
A segítő kapcsolat
Az egyéni és csoportos segítő, fejlesztő munka eszköztárának bővítése, hatékony motivációs módszerek elsajátítása, gyakorlatok, ötletek a fejlesztő csoportok vezetéséhez.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. március-április
40 óra
Budapest, országosan
30 000 Ft
Almásyné Frank Zsuzsa, 1/239-4904
T-05-148/2006
2009. december 31.
Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
01-0367-05
Idősellátás bentlakásos intézményeiben jelentkező jellegzetes problémák, és lehetséges megoldási módszerei

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
116.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
117.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
118.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
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Idősellátásban dolgozók szakmai ismereteinek mélyítése. A bentlakásos intézményekben élő gondozottak jellegzetes problémáinak feltárása, és ezek lehetséges
kezelési módszereinek megismerése.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
ápoló
35 pont
2007. március 13., illetve igény szerint
42 óra
Budapest, illetve igény szerint
24 500 Ft
Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371-5629
T-05-010/2005
2008. december 31.
Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
01-0367-05
Enyhe fokú értelmi fogyatékkal élő fiatalok szexuális kultúrájának kialakítását
szolgáló módszerek
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április 12., illetve igény szerint
46 óra
Budapest, illetve igény szerint
20 000 Ft
Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371/56-29
T-05-011/2005
2008. december 31.
Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
01-0367-05
Mobilizáció intézményi és otthoni körülmények között
Ápolókkal, gondozókkal elméletben és gyakorlatban megismertetni a korszerű
mozgatási, mobilizációs technikákat, a mobilizáció helyét és szerepét az intézményi
és az otthoni ápolásban.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló, gyógytornász, mozgás terapeuta
40 pont
2007. május 16., illetve igény szerint
43 óra
Budapest, illetve igény szerint
21 500 Ft
Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371/56-29
T-05-012/2005
2008. december 31.
Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
01-0367-05
Inkontinens betegek gondozásának, ápolásának korszerű módszerei és lehetőségei
A szakdolgozókkal megismertetni az inkontinens betegek gondozásának, ápolásának
korszerű módszereit, eszközeit ez által az inkontinens emberek életminőség javításának
lehetőségeit.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
40 pont
2007. március 27., illetve igény szerint
43 óra
Budapest, illetve igény szerint
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A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:

19 000 Ft
Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371/56-29
T-05-013/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
01-0367-05
Vezetői ismeretek és készségek fejlesztése szociális intézményben dolgozó vezetők
részére
Szociális és egészségügyi és szektorban dolgozó intézményvezetőkkel, szakmai
vezetőkkel megismertetni a korszerű vezetés, szervezetirányítás elméleti és gyakorlati
módszereit stratégiáit.
intézményvezető, szakmai vezető, csoportvezető
40 pont
2007. június 11., illetve igény szerint
44 óra
Budapest, illetve igény szerint
32 000 Ft
Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371-5629
T-05-014/2005
2008. december 31.

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
120.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:

121.

1. szám

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

15317-1/2004

Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a.
01-0274-04
A decubitus (nyomási fekély) kialakulása, megelőzésének és kezelésének korszerű
lehetőségei
Ápolókkal, gondozókkal megismertetni a nyomási fekély megelőzésének és kezelésének korszerű lehetőségeit, módszereit, eszközeit.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
40 pont
2007. május 7., illetve igény szerint
42 óra
Budapest, illetve igény szerint
22 000 Ft
Perkó Magda, 1/369-2237, 70/371-5608
T-05-015/2005
2008. december 31.
3251-1/2005
Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a.
01-0274-04
Cukorbetegek akut és krónikus ellátása, ápolása-gondozása
A cukorbetegek ápolásával, gondozásával kapcsolatos korszerű ismeretek elsajátítása, a modern ápolási, diagnosztikus és terápiás lehetőségek bemutatása.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
35 pont
2007. március 22., illetve igény szerint
43 óra
Budapest, illetve igény szerint
21 500 Ft
Perkó Magda, 1/369-2237, 70/371-5608
T-05-016/2005
2008. december 31.

1. szám
122.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
123.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
124.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján
a pedagógus továbbképzésben a program
indítási engedélyszáma:

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY
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Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
1043 Budapest, Kassai u. 24/a.
01-0274-04
Sürgősségi kórképek felismerése és szakdolgozói kompetencia körbe tartozó ellátása, különös tekintettel az időskorra jellemző specifikumokra
Idős és fogyatékos emberekkel foglalkozó szakdolgozókkal megismertetni a sürgősségi kórképeket, az életveszélyre utaló riasztó tüneteket, a szakdolgozói kompetenciakörbe tartozó elsősegélynyújtási és életmentési lehetőségeket.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
45 pont
2007. április 23., illetve igény szerint
44 óra
Budapest, illetve igény szerint
19 500 Ft
Perkó Magda, 1/369-2237, 70/371-5608
T-05-017/2005
2008. december 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola - Általános Szociális Munkás Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
A dementálódás megelőzése és kezelése családokban és szociális intézményben;
korszerű gondozási módszerek
Az érintett kliensekkel kapcsolatban álló szakemberek számára a dementálódással
annak megelőzésével és kezelésével kapcsolatos ismeretek, technikák, adekvát
gondozási módszerek elsajátíttatása, szinkronban a törvényi változásokkal.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
2007. március, november
40 óra
Budapest
25 000 Ft
Nemes Judit, 1/210-5400/125
T-05-043/2005
2008. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Diszkrimináció-ellenes és kapcsolatépítő program, roma családok és gyermekvédelmi szakemberek között
Gyermekvédelmi szakembereknek olyan korszerű társadalmi és romológiai ismereteket adjon, hogy alkalmasak legyenek a gyermekotthonban és veszélyeztetett
családokban élő, hátrányos helyzetű, gyermekeknek magas színvonalon segítséget
nyújtani.
családgondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó
50 pont
2007. március
120 óra
Budapest
120 000 Ft
Mester Zsuzsa, 70/454-9254
T-05-054/2005
2008. december 31.

OM 274/249/2004
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

126.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
127.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

128.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:

1. szám

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
A nevelőszülők segítése és a gyermek mindenek felett álló érdeke
Nevelőszülői tanácsadók és szakmai vezetők számára szervezett ismeretfejlesztő,
kompetenciáikban és szerepeikben hatékonyságot növelő tanfolyam.
nevelószülői, gyámi, gondozói tanácsadó, nevelőszülői ellátásban érintett szakmai
vezető
35 pont
2007. március 14., illetve igény szerint
30 óra
Budapest, illetve igény szerint
28 000 Ft
Kádas István, 20/424-4336
T-05-055/2005
2008. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Esélyegyenlőségi ismeretek - különös tekintettel a roma kisebbségre - szociális
munkások számára
Hátrányos megkülönböztetés tilalma, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód
biztosítására vonatkozó hazai jogi szabályozásról, az esélyegyenlőséget biztosítóintézményrendszerek működéséről, az uniós prioritások, a nyitott koordináció eszközeinek fényében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
50 pont
2007. március, október
40 óra
Budapest
50 000 Ft
Boromissza Magdolna, 1/465-5009
T-05-056/2005
2008. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
A családon belüli erőszak, mint krízis - értelmezése, felismerése és kezelése
A közösségi ellátás dolgozóival megismertetni a családon belüli erőszak, mint
krízis értelmezését, hatékony segítséget adni ennek felismeréséhez és kezeléséhez.
családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális
munkás, pedagógus, pszichológus, szociális munkatárs/szakértő
45 pont
igény szerint
60 óra
Budapest
40 000 Ft
dr. Szöőr Anna, Zelenák József, 20/230-7347, 80/205-520
T-05-057/2005
2008. december 31.
H.R.D. Plussz Oktatási, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1133 Budapest, Dráva u. 5/C.
FMK 01-0402-05
Elsődleges munkaerőpiac - mint a hatékony rehabilitáció eszköze
Felkészítés az integrált munkaerő-piacra irányuló foglalkoztatási programok
kidolgozására és lebonyolítására a szociális szektorban dolgozó szakemberek
számára.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont

1. szám

129.

2007. április-május
40 óra
Budapest
30 000 Ft
Almásyné Frank Zsuzsa, 30/268-9924
T-05-073/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet,
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Demencia felismerése és segítségnyújtás a szociális alapellátásokban
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.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, szociális munkás, pszichológus,
gyógypedagógus, gyógytornász, mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás
munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
50 pont
igény szerint
50 óra
Budapest
45 000 Ft
Jeszenszky Zita, 1/465-5000
T-05-082/2005
2008. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
131.
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Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

130.

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tudományok Intézete Szociális
Munka és Szociálpolitika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
07-0350-02
Szociokultúrális animáció módszerei táborokban
A gyermekjóléti intézmények táborai tervezéséhez, felépítéséhez, megszervezéséhez,
lebonyolításához nyújt segítséget francia szociokultúrális animáció tevékenységi
és képzési rendszerére támaszkodó továbbképzés.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. május
30 óra
Budapest, illetve igény szerint
22 000 Ft
Mózer Péter, 20/466-8204
T-05-084/2005
2008. december 31.
ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tudományok Intézete Szociális
Munka és Szociálpolitika Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
07-0350-02
Szociokultúrális animáció, közösségek és rendezvények szervezése alapjai gyermekjóléti intézményekben
A gyermekjóléti intézményekben működtetett közösségek, csoportok, sorozatok és
alkalmi programok szervezéséhez, lebonyolításához nyújt segítséget a továbbképzés
a szociokultúrális animáció módszereivel.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. október
30 óra
Budapest, illetve igény szerint
22 000 Ft
Mózer Péter, 20/466-8204
T-05-085/2005
2008. december 31.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

133.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
134.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

135.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

1. szám

Arany Alkony Szociális és Egészségügyi Felnőttképzési Intézet
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
01-0367-05
Foglalkoztatás szervezés a bentlakásos szociális intézményekben
A foglalkoztatás szervezés mentálhigiénés fontossága, a bentlakásos intézményben
lakó kliensek meglévő képességeinek szinten tartása, fejlesztése.
klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pedagógus, fejlesztő
pedagógus, konduktor, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
30 pont
2007. március 6., illetve igény szerint
40 óra
Budapest, illetve igény szerint
25 500 Ft
Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371/56-29
T-05-097/2005
2008. december 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola - Általános Szociális Munkás Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
„Segítsd az utca emberét” - képzési program hajléktalan ellátásban dolgozóknak
Hajléktalan emberekkel, többszörösen hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó
szakemberek ismereteinek bővítése, kapcsolatkialakítási, konfliktuskezelési képességeik fejlesztése és készségeik javítása.
ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás
szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő, utcai gondozó
40 pont
2007. május, november
60 óra
Budapest
48 000 Ft
Kovács Ibolya, 1/210-5400/103
T-05-111/2005
2008. december 31.
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-0899-04
Értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának szervezése
Értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának gyakorlati
kérdései a szociális intézményekben.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március, november
80 óra
Budapest, illetve igény szerint
42 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213
T-05-125/2005
2008. december 31.
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-0899-04
Súlyosan - halmozottan fogyatékos emberek életének kísérése
A súlyosan - halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek gondozásának, nevelésének és fejlesztésének gyógypedagógiai szemlélete és megközelítése a szociális
intézményekben.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
50 pont
2007. február, október
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60 óra
Budapest
36 500 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213
T-05-127/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
Idős, beteg emberek mobilizálásának kézi erővel történő megkönnyítése
A mozgásrendszert, elsősorban a gerincet érintő kockázati tényezők kivédése, a
gerincproblémák megelőzése az ápolásban-gondozásban. Idősek önállóságának
megőrzése, fejlesztése.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
35 pont
igény szerint
40 óra
Budapest
26 000 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
T-05-133/2005
2008. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
138.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

139.
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A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

137.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
Segítségnyújtás a mozgássérült emberek veszteségeinek feldolgozásában
A mozgássérült állapot lélektani vonatkozásainak és a segítségnyújtás lehetőségeinek
megismerése, a veszteségekkel kapcsolatos saját reakciók és feldolgozási lehetőségek tapasztalatainak használata a segítő munkában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
50 pont
igény szerint
60 óra
Budapest
40 000 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
T-05-135/2005
2008. december 31.
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány
1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3.
07-0167-03
A szocializáció útján: „Békében magammal, békében másokka”
A Szocializáció korai szakaszában jellegzetesnek tekintett feszültségek megelőzését
és feloldását elősegítő nevelői magatartás elemzése.
gyermekfelügyelő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, nevelőszülői, gyámi, gondozói
tanácsadó, csecsemő- és gyermekgondozónő, szakgondozónő
30 pont
2007. február 21.
35 óra
Budapest
24 000 Ft
Kálló Éva, 1/212-4609
T-05-003/2004
2007. december 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munkás Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
A szociális segítő szerepe a súlyos és a terminális betegek ellátásában
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A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

140.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

141.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

142.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:

1. szám

A súlyos betegségben szenvedők és terminális állapotban lévő betegek segítő
kapcsolatában résztvevő szakemberek mentális egészségének megőrzésére irányuló
ismeretek, módszerek, technikák.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április, november
40 óra
Budapest
25 000 Ft
Édes Tünde, 1/210-5400/125
T-05-008/2004
2007. december 31.
Arany Alkony Szociális Egészségügyi Felnőttképzési Intézet
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
01-0367-05
Intézményi és otthoni körülmények között végzett táplálással-mesterséges táplálással összefüggő ápolói-gondozói ismeretek
Ápolókkal-gondozókkal megismertetni a táplálás-mesterséges táplálás korszerű
eszközeit, módszereit, készítményeit, valamint az ezekhez kapcsolódó alap és szakápolási feladatokat.
ápoló-gondozó, szociális gondozó
40 pont
2007. április 2., illetve igény szerint
42 óra
Budapest, illetve igény szerint
16 000 Ft
Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371-5629
T-05-012/2004
2007. december 31.
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
Zeneterápiás elemek alkalmazása idősekkel folyó csoportfoglalkozásokon
A képzés célja, hogy a tanfolyam résztvevői az elméleti alapokon és módszertani
ismereteken túl saját élményt szerezzenek a terápiás jellegű komplex zenei foglalkozás alkalmazásáról.
klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, foglalkoztatás szervező,
terápiás munkatárs
40 pont
igény szerint
42 óra
Budapest
19 000 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
T-05-041/2004
2007. december 31.
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
A gerontológia aktuális kérdései
Az ápolás-gondozásban dolgozó nővérek és szociális gondozó-ápolók gerontológiai,
geriátriai és ápolási ismereteinek bővítése.
ápoló-gondozó, szociális gondozó
30 pont
igény szerint
42 óra
Budapest
13 500 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
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143.

T-05-043/2004
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
Mentális hanyatlás időskorban - alapozó tanfolyam
Az időskori demenciához kapcsolódó orvosi, pszichológiai, ápolási és rehabilitációs
alapismeretek megszerzése, valamint a mentális állapotot felmérő és készségmegőrzést segítő kognitív eljárások megismerése gyakorlati foglalkozás keretében.
demens ellátottakkal foglalkozó szakemberek
35 pont
igény szerint
42 óra
Budapest
18 000 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
T-05-044/2004
2007. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
145.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
146.
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A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

144.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
01-0280-04
Mentálisan hanyatló idősek intézményi ellátása - alapozó tanfolyamra épülő kurzus
A továbbképzés célja a demensekkel folyó gondozási tevékenység módszertani
megalapozása.
demensekkel foglalkozó szakemberek
35 pont
igény szerint
42 óra
Budapest
18 000 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
T-05-045/2004
2007. december 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munkás Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
Szociális munka szenvedélybetegekkel
Elméleti és gyakorlati képzés a következő témakörökben: általános alkohológiai
ismeretek, kommunikációs zavarok és specifikumok az addigtológiában, kompetencia határok, motiváció kialakítása.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális gondozó, szociális munkás,
gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, utógondozó, foglalkoztatás szervező, terápiás
munkatárs, szociális munkatárs/ szakértő
40 pont
2007. március, október
35 óra
Budapest
26 000 Ft
Dr. Csorba József, 1/210-5400/125
T-05-047/2004
2007. december 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munkás Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
Szociális munka pszichiátriai betegekkel
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A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
147.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
148.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
149.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:

1. szám

Elméleti és gyakorlati képzés a következő témakörökben: a pszichiátriai betegekkel
való kommunikáció specifikus, a szociális munka kompetencia határai a pszichiátriai
ellátásban, a közösségi pszichiátria.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. április, november
35 óra
Budapest
26 000 Ft
Dr. Csorba József, 1/210-5400/125
T-05-049/2004
2007. december 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munkás Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
07-0331-03
Szocializációs problémák kezelése a gyermekvédelemben
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április, szeptember
40 óra
Budapest
30 000 Ft
Morvainé Nagy Mária, 1/210-5400/125
T-05-050/2004
2007. december 31.
Bp. XI. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmény Regionális
Módszertani Bölcsőde
1119 Budapest, Tétényi út 46-48.
01-0076-06
Bölcsőde az ezredforduló után - változó igények, változó eljárások, változó gondozónői szerepek
A bölcsődei gondozónők szakmai tudásának frissítése, személyiségük, kommunikációs
szintjük fejlesztése, ismereteik gyakorlati alkalmazása az új „családtámogató”
szerep elfogadásában.
gondozónő, szakgondozónő
45 pont
igény szerint
35 óra
igény szerint
25 000 Ft
Acsainé Végvári Katalin, 1/481-0975
T-05-054/2004
2007. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Biztonságos játszókertek
A játszótéri eszközök biztonságtechnikai követelményeinek, az Európai Uniós
Szabványoknak, a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletből származó működtetői feladatoknak a megismerése.
szociális munkatárs/szakértő, intézményvezető gyámügyi szakreferens
50 pont
2007. március, szeptember
30 óra
Budapest, illetve igény szerint
29 000 Ft

1. szám

150.

Rózsa Judit, 1/465-5000
T-05-072/2004
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Bölcsődei gondozás-nevelés kérdései
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.
bölcsődei gondozónő, szakgondozónő
35 pont
2007. április, november
40 óra
Budapest
28 500 Ft
Rózsa Judit, 1/465-5000
T-05-073/2004
2007. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
152.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
153.
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A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

151.
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A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:

ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális
Munka és Szociálpolitikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
01-0429-04
Pszichiátriai betegekkel végzett szociális munka
A továbbképzés célja szociális szakemberek felkészítése a jogszabályokban nevesített
pszichiátriai betegeket ellátó szociális szolgáltatások megszervezésére és működtetésére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. november
45 óra
Budapest
30 000 Ft
Bugarszki Zsolt, 30/445-6647
T-05-079/2004
2007. december 31.
ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális
Munka és Szociálpolitikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
07-0350-02
Alapellátás a gyermekvédelemben
A gyermekvédelmi alapellátásban dolgozó, szakirányú felsőfokú végzettséggel
nem rendelkező munkatársak megismerkednek a gyermekvédelem filozófiájával,
elméleti hátterével, a gyermekvédelem intézményrendszerével.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, szociális munkás,
szociális munkatárs/szakértő
40 pont
2007. április, november
30 óra
Nyíregyháza, illetve igény szerint
26 000 Ft
Mózer Péter, 20/466-8204
T-05-080/2004
2007. december 31.
ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális
Munka és Szociálpolitikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
07-0350-02
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A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
154.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
155.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
156.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

1. szám

Szociális programok tervezése és megvalósítása, pályázatírási technikák
A résztvevők megismerve a szociális stratégiai tervezés folyamatát és módszereit
képessé válnak a helyi szükségletekhez és a változásokhoz igazodó szociális szolgáltatások, projektek megtervezésére és megvalósítására.
családgondozó, családgondozó asszisztens, klubvezető, szociális gondozó, szociális
munkás, szociális munkatárs/szakértő
40 pont
2007. március, szeptember
42 óra
Nyíregyháza, illetve igény szerint
26 000 Ft
Mózer Péter, 20/466-8204
T-05-081/2004
2007. december 31.
ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális
Munka és Szociálpolitikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
07-0350-02
Munkaügy a szociális ellátásban foglalkoztatottaknál
A képzés a vezetés ill. humánpolitika területén dolgozóknak nyújt munkaügyi,
személyügyi, szociális ellátással összességében humánerőforrás ellátással és működtetési feladatokkal kapcsolatos ismereteket.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, szociális munkás,
utógondozó, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető, szociális
munkatárs/szakértő
40 pont
2007. május, november
80 óra
Nyíregyháza, illetve igény szerint
39 600 Ft
Mózer Péter, 20/466-8204
T-05-082/2004
2007. december 31.
Arany Alkony Szociális Egészségügyi Felnőttképzési Intézet
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
01-0367-05
A szívizom infarktuson átesett betegek ápolása, gondozása, rehabilitációja intézményi illetve otthonápolási keretek között
Ápoló-gondozókkal megismertetni a szívizominfarktuson átesett beteg korszerű
ápolásának, utógondozásának, rehabilitációjának módszereit, ezáltal a beteg életminőség javításának lehetőségeit.
ápoló-gondozó, szociális gondozó
30 pont
2007. április 3., illetve igény szerint
43 óra
Budapest, illetve igény szerint
20 000 Ft
Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371-5629
T-05-084/2004
2007. december 31.
Arany Alkony Szociális Egészségügyi Felnőttképzési Intézet
1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
01-0367-05
Evidenciákon alapuló ápolás, ápolási folyamat és dokumentáció
Idős, fogyatékos kliensek ellátásában tevékenykedő ápolókkal-gondozókkal megismertetni az ápolási, gondozási folyamat tervezésének, kivitelezésének értékelésének és dokumentálásának elemeit, módszereit és eszközeit.
ápoló-gondozó, szociális gondozó
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44 pont
2007. február 6., március 13., május 8., illetve igény szerint
42 óra
Budapest, illetve igény szerint
19 000 Ft
Molnár Zoltán, 1/414-3300, 70/371-5629
T-05-086/2004
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-0899-04
Út a gondozástól a támogatásig - Szemléletváltozás az értelmi és halmozottan
fogyatékos emberek segítésének gyakorlatában
A gyakorlatorientált tanfolyam célja az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek szakellátás nyújtó intézményeiben dolgozó középfokú végzettségű szakemberek
ismereteinek gyarapítása a túlgondozástól az értelmi fogyatékos emberek képességeinek kibontakoztatása irányába.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
2007. február, október
60 óra
Budapest
35 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213
T-05-099/2004
2007. december 31.

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
159.
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A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

158.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
01-0899-04
„Enyém a testem” - Tanfolyam az értelmi sérült felnőttek részére készült szexuális
önvédelmi program oktatóinak képzésére
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.
szociális munkás, pedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus
50 pont
2007. március, november
35 óra
Budapest, illetve igény szerint
33 500 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213
T-05-100/2004
2007. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
01-0073-04
Fogyatékügyi alapismeretek
A terápiás, fejlesztő, védett és nyílt munkaerőpiaci foglalkozások lehetőségei,
jelentőségük, legjobb modelljeik, minősítésük, mindennapi arányuk.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. január, április, október
40 óra
Budapest
22 000 Ft
Csató Zsuzsa, 20/669-3116
T-05-119/2004
2007. december 31.
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Szakmai személyiségfejlesztés
160.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
161.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
162.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

163.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:

Gordon & T.A. Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.
1037 Budapest, Toboz u. 1.
Játszmák a segítői munkában
A hatékony segítői munkát akadályozó pszichológiai játszmák felismerése és
leépítése, a konfliktuskezelési eszköztár továbbfejlesztése, professzionális meghallgatói készségek fejlesztése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
33 pont
2007. március-április, illetve igény szerint
30 óra
Budapest, illetve országosan
35 000 Ft
Viziné Kubicsek Beáta, 1/428-2140
S-05-001/2006
2009. december 31.
Gordon & T.A. Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.
1037 Budapest, Toboz u. 1.
A segítő harmadik. A pártatlan közvetítő készség a szociális munkában.
A kollégák közötti (segítő-segítő), illetve segítő-kliens közötti viták rendezése közvetítői készségekkel. Segítő rendezéssel hozzájárulni a jobb munkahelyi légkörhöz,
nyílt kommunikációhoz. Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, a felmerülő
ellenállások hatékony kezelése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
33 pont
2007. március-április, illetve igény szerint
30 óra
Budapest, illetve országosan
35 000 Ft
Viziné Kubicsek Beáta, 1/428-2140
S-05-002/2006
2009. december 31.
Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17.
Mediáció II. - közvetítéses konfliktuskezelés haladóknak
A mediációhoz szükséges készségek elmélyítése.
ápoló-gondozó, családgondozó, klubvezető, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális
segítő, szociális munkás, pszichológus, utógondozó, nevelőszülői, gyámi, gondozói
tanácsadó, szociális munkatárs/szakértő
25 pont
2007. tavasz, október
30 óra
Budapest
41 500 Ft
Dr. Barczy Magdolna, 1/365-8360
S-05-004/2006
2009. december 31.
Strausz - Stark Gyermekvédelmi Oktatási Bt.
1086 Budapest, Szeszgyár u. 5. 1/10.
Esetmegbeszélés
A mindennapi rutintól eltérő megközelítési módok megismertetése és gyakorlása
szituációs játékokon és saját élmény alapján.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. március eleje
30 óra
igény szerint, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest, Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom megye
25 000 Ft
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164.

Strausz Györgyné, 20/311-9611
S-05-007/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Strausz - Stark Gyermekvédelmi Oktatási Bt.
1086 Budapest, Szeszgyár u. 5. 1/10.
Konfliktuskezelő tréning
Konfliktuskezelő és probléma felismerő képességek fejlesztése, problémakezelő
technikák bővítése. Konfliktusok, problémák forrásainak tisztázása, elemzése,
megoldási eszközeink feltérképezése, problémamegoldó jártasságaink, eszközeink
bővítése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
25 000 Ft
Stark Julianna, 20/311-9611
S-05-008/2006
2009. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
166.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

167.
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A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:
A program témája:

165.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

Strausz - Stark Gyermekvédelmi Oktatási Bt.
1086 Budapest, Szeszgyár u. 5. 1/10.
Kommunikációs tréning
A gyermekvédelemben és szociális szférában dolgozók a kommunikáció eszközeit
felhasználva tudják feladataikat ellátni és saját kommunikációjukat kontrollálni.
Az elfogadás, empátia és kongruencia készségének fejlesztése.
családgondozó, szociális segítő, gyermekfelügyelő, gyermekotthoni, lakásotthoni
nevelő, pedagógus, utógondozó, gyógypedagógus, óvodai, iskolai gyermekvédelemben dolgozó szociális munkás
25 pont
2007. február eleje
30 óra
Budapest, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye
25 000 Ft
Strausz Györgyné, 20/311-9611
S-05-009/2006
2009. december 31.
Szász Bogdán Gyöngyvér
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.
Kommunkikáció - oldottan, hitelesen
Célunk, hogy a tréning során a résztvevők érzékennyé, képessé váljanak hivatásuk
gyakorlása során a kommunikációs helyzetek hiteles és kompetens kezelésére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. február 21-23., március 27-29., április 25-27.
30 óra
Budapest, illetve országosan
30 000 Ft
Szász Bogdán Gyöngyvér, 1/316-8325, 20/315-4704
S-05-014/2006
2009. december 31.
LEGE ARTIS Bt.
1125 Budapest, Diós árok 32/b.
Haladó gyermekvédelmi/családi mediációs képzés
A gyermekvédelmi/családi mediációs készségek továbbfejlesztése, az alapfokú
ismeretek kibővítése, új technikák elsajátítása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március, május, szeptember
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A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

30 óra
Budapest, Esztergom, Békés, Békés, Komárom-Esztergom megye, illetve országosan
60 000 Ft
Lovas Zsuzsa, 1/212-6256
S-05-026/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Újbudai Humán Szolgáltató Központ
1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.
Személyes hatékonyságot fejlesztő tréning Gyermekjóléti Szolgálatok munkatársai számára
A tréning célja a személyes hatékonyság fejlesztése. A képzés az alábbi főbb témaköröket érinti: hatékony kommunikáció, konfliktus- és stressz-kezelés, burn-out
jelenségek kivédése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. április
36 óra
Budapest
0 Ft
Kissné Tóth Katalin, 1/209-0631, 1/365-1242
S-05-042/2006
2009. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
169.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
170.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

171.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:

Újbudai Humán Szolgáltató Központ
1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.
Vezetői készséget fejlesztő tréning gyermekjóléti szolgálatokban dolgozó vezetők
számára
A gyermekjóléti szolgálatokban dolgozó vezetők vezetői készségeinek és hatékonyságának fejlesztése az alábbi főbb témakörök feldolgozása révén: szervezeti kultúra,
konfliktuskezelés, tárgyalástechnika, vezetői szerepek, motiválás, értékelés, stb.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. február
36 óra
Budapest
0 Ft
Kissné Tóth Katalin, 1/209-0631, 1/365-1242
S-05-043/2006
2009. december 31.
Továbblépés Adósságkezelő és Családsegítő Alapítvány
1163 Budapest, Veres Péter út 85.
Esetmegbeszélő csoport adósságkezeléssel foglalkozók részére
Esetmegbeszélő csoport működtetésével segíteni az adósságkezelésben felmerülő
problémák, dilemmák megoldásában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. január, szeptember
25 óra
Budapest, illetve országosan
27 500 Ft
Máhr Zsuzsa, 30/350-4314
S-05-044/2006
2009. december 31.
Magyar Családterápiás Egyesület
1072 Budapest, Rákóczi u. 26.
Szupervízió krízisben lévő családokkal családkonzultációt végző szociális szakemberek részére

1. szám
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:
172.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

173.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
174.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
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Cél a személyes hatékonyság növelése, a szakmai önismeret fokozása, a foglalkozásból eredő érzelmi inger megterhelés csökkentése, a kiégés folyamat elkerülése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. január, február
50 óra
Budapest, Debrecen, Pécs, illetve országosan
50 000 Ft
Dr. Barát Katalin, 1/328-0738
S-05-046/2006
2009. december 31.

SE-ÁOK/2006/00508
Magyar Családterápiás Egyesület
1072 Budapest, Rákóczi u. 26.
Kommunikáció fejlesztő és konfliktus kezelő tréning krízisben lévő családokkal
foglalkozó szociális szakemberek részére
Olyan szakmai készségek fejlesztése, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a
krízisben lévő családok megfelelő színvonalú ellátásához.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
33 pont
2007. február, március, január
50 óra
Budapest, Pécs, Debrecen, illetve országosan
50 000 Ft
Dr. Barát Katalin, 1/328-0738
S-05-047/2006
2009. december 31.
Magyar Családterápiás Egyesület
1072 Budapest, Rákóczi u. 26.
Esetmegbeszélő csoport krízisben lévő családokkal foglalkozó szociális szakemberek
részére
A csoport célja a krízisben lévő családok helyzetének, körülményeinek feltérképezése, jobb megértése. Reményeink szerint ebben a folyamatban a segítő jobban
megértheti a kliens család viselkedését, annak összefüggéseit, rendszerkapcsolatait,
az érzelmi megnyilvánulásokat is.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
33 pont
2007. február, március
50 óra
Budapest, Pécs, Debrecen, illetve országosan
50 000 Ft
Dr. Barát Katalin, 1/328-0738
S-05-048/2006
2009. december 31.
„Egyről A Kettőre” Egyszülős Családokért Alapítvány
1071 Budapest, Peterdi u. 24.
Szociális területen dolgozó szakemberek felkészítése az egyszülős krízisek kezelésére
Az egyszülős családok krízisből való kivezetésének gyakorlata és elmélete. A módszerek
átadása. Új stratégiák kidolgozása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. március, április, május
36 óra
Mátészalka, Kiskunfélegyháza, Nagykőrös
25 000 Ft
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A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Nagy Lajosné, 20/315-2747
S-05-062/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Összjáték Alapítvány
1119 Budapest, Náday Ferenc u. 5.
„Gyermekvédelmi labirintus” (gyermekközpontú esetfeldolgozás)
A tréning ötletét, Kardos Péter-Nyári Gábor: Cigánylabirintus c. könyve adta.
A tréning szerkezet úgynevezett szerepjáték forgatókönyv. Célja az alap- és szakellátás szakemberei számára egy speciális és rendhagyó esetfeldolgozási lehetőséget biztosítani.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március, április, május, szeptember, november
25 óra
Debrecen, Megyaszó, Pécs, Mónosbél, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, HajdúBihar, Heves megye
40 000 Ft
Kókai Orszolya Boglárka, 70/770-0561
S-05-068/2006
2009. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
176.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
177.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

178.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

Összjáték Alapítvány
1119 Budapest, Náday Ferenc u. 5.
Intézmények közötti kommunikáció fejlesztése
A 4 napos tréning célja, az intézményeken belüli és intézmények közötti kommunikáció és együttműködés hatékonyságának fejlesztése. Az intézmények fogalmába
beleértjük a gyermekvédelmi alap- és szakellátás valamennyi képviselőjét, valamint az önkormányzat képviselőit is - mindenkit aki felelős, és tehet azért, hogy a
gyermekvédelmi rendszer jobban és hatékonyabban működjön.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. január-október
30 óra
Megyaszó, Pécs, Budapest, Újszász, Győr, Mónosbél, Debrecen, illetve országosan
40 000 Ft
Tóth Attila, 70/242-2307
S-05-069/2006
2009. december 31.
Magyar Videotréning Egyesület
1027 Budapest, Varsányi Irén u. 17.
Videotréner-képzés
Másfél éves - módszerspecifikus szupervízió - videotréner-képzés.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. január
80 óra
Budapest, Szeged, illetve országosan
145 000 Ft
Szilvási Léna, 20/984-4985
S-05-071/2006
2009. december 31.
Menhely Alapítvány „Vajda 3” Menhelye
1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3.
Szupervíziós csoport a „Vajda 3” Menhely munkatársai számára
Intézményi és szervezeti kérdések elemzésére, a gondozási munkák során felmerülő esetek megbeszélése. Célja a team-tagok szakmai önismereti elemeinek, reflexióinak használata és gyarapítása.
szociális munkás

1. szám

179.

25 pont
2007. január 2.
72 óra
Budapest
0 Ft
Bazsa Tibor Zsolt, 1/333-5987
S-05-072/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munka Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Szupervízió szociális intézményekben dolgozó munkatársak részére
A csoportos szupervízió közben a résztvevők segítséget kapnak ahhoz, hogy feldolgozzák mindazokat a történéseket, élményeket, konfliktusokat traumákat, amelyeket a munkavégzés közben átélnek. A feldolgozás által a résztvevők munkavégzése tudatosabbá válik, szakmai önismerete gyarapszik, képessé válnak a lelki
egészségük hosszútávú megőrzésére. A szupervíziót elsősorban az oltalom Egyesület
intézményeiben dolgozó munkatársak részére hírdetjük meg.
ápoló-gondozó, családgondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló,
szociális munkás, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs,
szociális munkatárs/szakértő
25 pont
2007. január, szeptember
30 óra
Budapest
0 Ft
Donkó Erzsébet, 1/210-5400
S-05-080/2006
2009. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
181.
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A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:
A program témája:

180.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Összjáték Család- és Kapcsolati Műhely Alapítvány
1119 Budapest, Náday Ferenc u. 5.
Csapatépítés
A 3 napos tréning egy bevezető - bemelegítő foglalkozás, melynek célja, hogy a
képzésre jelentkező szakemberek csoporttá szerveződjenek. Célunk továbbá a résztvevők önismeretének fejlesztése, egymás megismerése, kommunikációs és együttműködési készségek gyakorlása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. január-november
25 óra
országosan
35 000 Ft
Tóth Attila, 70/242-2307
S-05-081/2006
2009. december 31.
EDU PED Oktatási és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
1041 Budapest, Lőrinc u. 38.
Személyiségfejlesztés a segítő szakmában dolgozók részére
A segítő szakmában dolgozó személy felé irányuló sokrétű és nagyfokú megterhelésnek megfelelő, magasan integrált, emocionálisan reakcióképes, szakmai kompetenciahatárait ismerő személyiség fejlődésének elősegítése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. április 4., szeptember 19., illetve igény szerint
35 óra
Budapest, illetve országosan
20 500 Ft
Juhász Sándor, 1/370-4745
S-05-083/2006
2009. december 31.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
183.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
184.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
185.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

1. szám

Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány
1221 Budapest, Ady E. u. 65.
Elmélet és gyakorlat a fogyatékos emberek ellátásában
A fogyatékosokkal foglalkozó szociális szférában dolgozó segítő munkatársak
részére speciális szakmai ismeretek átadása önismereti és kommunikációs készségek
fejlesztése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
27 pont
2007. május, október
40 óra
Budapest, országosan
50 000 Ft
Helmeczi Erika, 1/317-4417
S-05-094/2006
2009. december 31.
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
Szexualitással kapcsolatos konfliktusok kezelése értelmi fogyatékos felnőttek
intézményi ellátása során
A tréning az értelmi fogyatékos felnőttek szexuális viselkedésével kapcsolatos
kérdések, problémák, döntési helyzetek, konfliktusok esetén a megfelelő bánásmód
kialakítását, a kommunikáció megkönnyítését szeretné elérni.
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
30 pont
2007. március, igény szerint
35 óra
Budapest, országosan
33 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213
S-05-098/2006
2009. december 31.
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
Kiégést megelőző tréning
Az idősgondozásban dolgozó szakembereknek kiégést kezelő-, megelőző személyiségfejlesztő csoportfoglalkozás.
ápoló-gondozó, családgondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs,
szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatáárs,
munkavezető, szociális munkatárs/szakértő
30 pont
2007. március, május, november
30 óra
Budapest
25 000 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
S-05-114/2006
2009. december 31.
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
Esetmegbeszélő csoport a budapesti XVII. kerületi Támogató Szolgálat szakemberei részére
A végzett munkatevékenységhez kapcsolódó konkrét esetek tárgyalása.
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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30 pont
2007. január
32 óra
Budapest
0 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
S-05-115/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Magyar Pszichodráma Egyesület
1078 Budapest, Murányi u. 16.
A szociális ágazatban dolgozó segítő szakemberek szakmai tudatosságának fejlesztése dramatikus eszközökkel
A program célja a segítői identitás erősítése, a segítő szakemberek problémamegoldó és konfliktuskezelő készségeinek fejlesztése, a kliensekkel és a szakmai
közeggel való kapcsolat optimalizálása érdekében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. február, illetve igény szerint
30 óra
Budapest, országosan
30 000 Ft
Falvai Rita, 1/270-2815
S-05-116/2006
2009. december 31.

A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
188.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
189.
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A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:

187.

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1173 Budapest, Pesti út 117.
Esetmegbeszélő csoport az idősellátásban dolgozó szakemberek részére
Az időskorúak ellátásában végzett munkatevékenységhez kapcsolódó konkrét esetek
tárgyalása.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás mukatárs,
munkavezető, szociális munkatárs/szakértő, intézmény, szolgálat-vezető
35 pont
2007. február, április, szeptember
32 óra
Budapest
13 500 Ft
Sashegyi Attila, 1/254-0041
S-05-121/2006
2009. december 31.
Partners Hungary Alapítvány
1027 Budapest, Frankel Leó út 5.
Szervezetfejlesztés és szervezeti változások menedzselése szociális intézményekben
A tréningprogram célja, hogy a szociális intézmények munkatársai gyakorlaton
keresztül elsajátítsák a szervezeti változások konstruktív kezelésének készségét,
megismerjék a szervezetfejlesztés lehetőségeit.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
27 óra
igény szerint
39 500 Ft
Kertész Tibor, 1/438-5267
S-05-001/2005
2008. december 31.
Partners Hungary Alapítvány
1027 Budapest, Frankel Leó út 5.
Vezetői készségfejlesztő tréning szociális intézmények vezetői számára

232

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
190.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

191.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:

192.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

Szociális intézményekben dolgozó vezetők vezetői készségeinek és hatékonyságának fejlesztése. A képzés a vezetők hatékony felkészítése érdekében az alábbi főbb
témaköröket érinti: szervezeti kultúra, szervezetpszichológia, vezetői szerepek,
döntéshozás, konfliktuskezelés, stratégiai tervezés, motiválás, értékelés.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
39 500 Ft
Kertész Tibor, 1/438-5267
S-05-002/2005
2008. december 31.
Magyar Individuálpszichológiai Egyesület
1083 Budapest, Práter u. 56. V. 57.
Lelki erőlét fejlesztése az IP segítségével
A adleri mélylélektan kultúrájának segítségével növelni lehet a frusztráció tűrést,
segíteni az egészséges életstílus kialakulását, s mélyíteni a helyes önértékérzést.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. április, szeptember
30 óra
Budapest, illetve igény szerint
33 000 Ft
Szabó Margit, 1/303-3520, 30/356-8726
S-05-015/2005
2008. december 31.
Magyar Családterápiás Egyesület
1072 Budapest, Rákóczi út 26.
Rendszerszemléletű családi önismereti tréning
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. január, február, március
150 óra
Budapest, Debrecen, Pécs
150 000 Ft
Dr. Barát Katalin, 26/361-927
S-05-019/2005
2008. december 31.
SE-ÁOK/2007-1/00142
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Kommunikációs tréning
A verbális és nonverbális kommunikáció készségek, képességek fejlesztése, a szülőkkel
folytatott kommunikáció hatékonyság növelése.
bölcsődei gondozónő
30 pont
2007. március, november
25 óra
Budapest, illetve igény szerint
32 000 Ft
Rózsa Judit, 1/465-5000
S-05-025/2005
2008. december 31.

1. szám
193.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

194.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
195.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

196.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
1071 Budapest, Dózsa Gy. út 82/b.
Konfliktuskezelő tréning
Készségfejlesztő és konfliktuskezelő tréning
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás
25 pont
2007. szeptember
30 óra
Budapest
20 000 Ft
Dikter Tiborné, 1/322-6609
S-05-032/2005
2008. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
A helyi Biztos Kezdet Program koordinátorainak képzése
Speciális ismeretek nyújtása a helyi Biztos Kezdet Program fejlesztése, szolgáltatásainak beindítása és fenntartása érdekében szükséges koordinátori tevékenységek résztvevőkkel közös - helyi sajátosságokhoz igazított - meghatározása által.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
35 000 Ft
Szikulai István, 1/465-5000
S-05-039/2005
2008. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Kommunikáció és biztos fejlesztés a „Biztos kezdet” programban
Speciális készségek fejlesztése, új technikák és módszerek bemutatása a Biztos
kezdet programban.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
15 000 Ft
Szikulai István, 1/465-5000
S-05-040/2005
2008. december 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola - Wesley Pasztorállélektani Intézet
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Megújulás tréning
A szakmai személyiség megerősítése, ellenállóbbá tétele, az önvédelmi asszertivitás növelése az eredményesebb és hatékonyabb munka érdekében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március, illetve igény szerint
27 óra
Budapest
27 000 Ft
Dr. Hubainé Muzsnai Márta, 1/210-5400/137
S-05-069/2005
2008. december 31.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
198.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
199.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
200.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:

1. szám

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
Vezetői és szervezetfejlesztési (coaching) képzés
A képzés célja a coaching vezetési módszer bevezetése és meghonosítása fogyatékossággal élő személyeket gondozó, ellátó intézményekben. A coaching vezetési
stílus révén a szociális intézmények szakembereinek szakmai tudatosságának
növelése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. február, november, illetve igény szerint
54 óra
Budapest, illetve igény szerint
40 000 Ft
Sebestyén Gabriella, 1/215-5213
S-05-080/2005
2008. december 31.
Menhely Alapítvány
1082 Budapest, Baross u. 41.
Esetmegbeszélő csoport a Pest megyei és fővárosi szociális intézmények vezetői
számára
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.
családgondozó, szociális munkás
30 pont
2007. október 11.
36 óra
Budapest
22 500 Ft
Kártyás Irén, 1/338-4186, kartyas@menhely.hu
S-05-082/2005
2008. december 31.
Ébredések Alapítvány
1089 Budapest, Kálvária tér 5.
A hatékony szervezet és a hatékony munkatárs: a szervezet irányítása, team
munka és a külső-belső kommunikáció - vezető szakembereknek
A team munka szervezeti alapjainak megteremtése, működtetése és ellenőrzése,
valamint a különböző szervezetek közötti együttműködés technikái - vezető pozicióban lévő szakembereknek.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. február 1.
50 óra
Szentes
0 Ft
Kristóf Róbert, 20/825-0209
S-05-089/2005
2008. december 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Esetmegbeszélő csoport az Alzheimer betegek gondozását végzők számára
Speciális szükségletű idős személyek gondozását végzők esetelemzései és esetvezetési
készségének fejlesztése, szakmai támogatása, mentális megerősítése, saját élmény
alapján működő esetmegbeszélő csoportokban.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs,
szociális munkatárs/szakértő
30 pont

1. szám

201.

2007. május, november
32 óra
Budapest
17 000 Ft
Kiss Györgyi, 1/210-5400/125
S-05-097/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
Családi konfliktusok kezelése mediációs technikával
Cél: mediátor képzés, mely a családi konfliktusok megoldásában való szakszerű
segítségnyújtásra készíti fel a résztvevőket. Közvetett formában a családi problémahelyzetek megoldására koncentrál.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
40 000 Ft
Dr. Barinkai Zsuzsanna, 1/225-3525
S-05-099/2005
2008. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
203.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
204.

235

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:
A program témája:

202.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

Budapest Szociális Forrásközpont
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
„Még mindig van-e neme a kliensnek?” továbbképző kurzus
Szexuális vonatkozású kliens-problémák kezelésének megtanulása - a segítés és a
nemet is mondani tudás határmezsgyéjén. Reflektorfényben: az énhatárok.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. január, február, április, október
30 óra
Budapest, Pest megye
25 000 Ft
Gosztonyi Géza, 1/327-1419
S-05-100/2005
2008. december 31.
Budapesti Szociális Forrásközpont
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Kiégve vagy újratöltve? (Feltöltő tréning a kiégés elkerülésére)
Tapasztalat, rutin, frusztráció….kiégés. A burn - out megelőzhető, a lelki és szellemi
teherbírás karbantartható. Profi kapcsolatkezelési technikák a siker és saját
egyensúlyunk érdekében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
Budapest, Pest megye
25 000 Ft
Hajós Veronika, 20/925-3352
S-05-103/2005
2008. december 31.
Standing Conference Bt.
1027 Budapest, Tölgyfa u. 14.
Partnerség a Biztos kezdet programban
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:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
30 000 Ft
Dr. Eszik Zoltán, 20/936-2642
S-05-106/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

Dr. Paál Emőke
1022 Budapest, Balogvár u. 6.
A kiégés (burn-out) jeleinek felismerése, megelőzése, kezelése
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
Budapest, illetve igény szerint
30 000 Ft
Dr. Paál Emőke, 20/481-9453
S-05-005/2004
2007. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:
A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján
a pedagógus továbbképzésben a program
indítási engedélyszáma:
206.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

207.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:

25831/2004.

OM 273/63/2004.
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Közhasznú Egyesület
1088 Budapest, Szentkirályi u. 10.
Szupervízió
A foglalkozás során a gondozó megérti személyes viszonyát a munkához, segítséget
kap önmaga lelki karbantartásához, fejlesztéséhez, feszültségeinek megoldásához.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. január-február
30 óra
Budapest, Eger, Győr
37 500 Ft
dr. Szombathelyi Éva, 1/2100-330/1121 mell.
S-05-006/2004
2007. december 31.
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Közhasznú Egyesület
1088 Budapest, Szentkirályi u. 10.
Autogén tréning
A relaxáció segíti a lelki egészség megőrzését, növeli a gondozó empátiás készségét,
toleranciáját, erősíti az önismeretet, csökkenthető a munkával kapcsolatos feszültség. A saját gyakorlások fejlesztik az önszabályozást.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. január-február
30 óra
Győr, Eger, Budapest
37 500 Ft
dr. Szombathelyi Éva, 1/2100-330/1121 mell.
S-05-007/2004

1. szám
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján
a pedagógus továbbképzésben a program
indítási engedélyszáma:
208.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
209.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
210.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján
a pedagógus továbbképzésben a program
indítási engedélyszáma:

211.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
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2007. december 31.

OM 274/186/2004.
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Közhasznú Egyesület
1088 Budapest, Szentkirályi u. 10.
Esetmegbeszélés
Személyiségfejlesztő foglalkozás, ahol a segítők által hozott konkrét esetek kapcsán
felmerülő élmények, problémák, konfliktusok megbeszélése, pszichológiai feltárása
folyik.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. január-február
30 óra
Budapest, Eger, Győr
37 500 Ft
dr. Szombathelyi Éva, 1/2100-330/1121 mell.
S-05-008/2004
2007. december 31.
Menhely Alapítvány
1082 Budapest, Baross u. 41.
Esetmegbeszélő csoport a fővárosi és Pest megyei utcai gondozó szolgálatok
munkatársai számára
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.
szociális munkás
25 pont
2007. január 4.
36 óra
Budapest
0 Ft
Kártyás Irén, 1/338-4186, kartyas@menhely.hu
S-05-010/2004
2007. december 31.
Prof. Dr. Bagdy Emőke
1025 Budapest, Kapy u. 38/F.
PSZICHOFITNESS: A szakmai személyiség védelme stresszkezeléssel
Stresszkezelő eljárások megtanulása önsegítésre, valamint multiplikációs célkitűzésével.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
36 000 Ft
Prof. Dr. Bagdy Emőke, 1/430-2347, 20/326-1401
S-05-018/2004
2007. december 31.

25829-1/2004
Magyar Gordon Iskola Egyesület
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Szakmai személyiségfejlesztő, kapcsolatépítő, konfliktuskezelő, a kiégés megelőzését szolgáló tréning
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A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

212.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

213.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

214.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
215.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

1. szám

A résztvevők felvértezése olyan készségekkel, melyek biztosítják a konstruktív együttműködés mellett az önvédelmet, a hosszú távú hatékony segítői munkát.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
20 000 Ft
Kaló Sándorné, 30/510-2038, 88/421-007
S-05-019/2004
2007. december 31.
Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete
1021 Budapest, Hüvösvölgyi út 165.
Szupervízió (gyermekvédelemben dolgozók segítése)
A személyes gondoskodást végző gyermekvédelemben dolgozók
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március
30 óra
Szolnok
15 000 Ft
Víghné Károlyi Katalin, 30/619-9808
S-05-026/2004
2007. december 31.
Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete
1021 Budapest, Hüvösvölgyi út 165.
Beilleszkedési zavarok esetelemzése gyermek- és lakásotthonokban - esetmegbeszélő
csoport
A beilleszkedés zavarokkal küzdő gyermekek eseteinek feldolgozása, esetmegbeszélő
csoportfoglalkozások vezetési és alkalmazási technikák elsajátítása.
családgondozó, gyermekfelügyelő, hivatásos, vagyonkezelő illetve eseti gondnok,
gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, utógondozó
25 pont
2007. április 1.
30 óra
Budapest
15 000 Ft
Heislerné Dobos Éva, 1/200-7961
S-05-029/2004
2007. december 31.
Család, Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
Facilitátor képzés - a jóvátételi eljárás levezetése
A jóvátételi eljárás levezetésének elsajátítása, melynek célja fiatalkorúak magatartási vétségből, bűnelkövetésből adódó testi, vagy lelki sérülést okozó problémák
kezelése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
40 000 Ft
Dr. Győrfi Éva, 1/225-3525
S-05-030/2004
2007. december 31.
IMPET Tanácsadó és Szolgáltató BT
1132 Budapest, Csanády u. 8.
Közösségi játékok időseknek

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
216.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

217.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

218.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
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A képzés legfontosabb célja, hogy az idősekkel foglalkozó szakembereket képessé
tegye a játékvezetésre, és a sajátélményű tanulócsoport keretein belül, a játéktanulás mellett fejlessze a konfliktuskezelési készséget is.
klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, szociális munkás,
pszichológus, gyógytornász,mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás
munkatárs
35 pont
igény szerint
30 óra
Budapest, Győr, illetve igény szerint
26 000 Ft
Somorjai Ildikó, Török Emőke, 1/329-4367, 1/332-0897
S-05-032/2004
2007. december 31.
Partners Hungary Alapítvány
1027 Budapest, Frankel Leó út 5.
Mediáció gyakorlata a szociális intézményekben
A mediációs alapképzés során elsajátított ismereteink bővítése és elmélyítése.
A munka során felmerült konfliktushelyzetek megbeszélése és elemzése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
27 óra
igény szerint
39 500 Ft
Kertész Tibor, 438-5267
S-05-033/2004
2007. december 31.
Budapesti Szociális Forrásközpont
1054 Budapest, Városház u. 9-11.
Agresszió kezelése személyiségfejlesztési tréning
A szociális szakembert érő agresszió kezelése és a szociális szakemberben keletkező
agresszió feloldása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
33 pont
2007. január, február, április, október
30 óra
Budapest
25 000 Ft
Hajós Veronika, 20/925-3352
S-05-036/2004
2007. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
„Kapcsolatok sokfélesége a szolgáltatást használók, hozzátartozók és a szakemberek
viszonyrendszerében” - szakmai személyiségfejlesztés idősekkel foglalkozó szakembereknek
Ismeretfejlesztéssel és pszichodramatikus csoportmunkával az idősekkel folyó
segítőkapcsolatban megjelenő érzelmek megértése, tudatosabbá tétele, az „elakadások” feldolgozása annak érdekében, hogy a segítő munkáját sikeresebben, kreatívabban legyen képes ellátni.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
Budapest
39 250 Ft
Jeszenszky Zita, 1/475-5000
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A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

S-05-053/2004
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Magyarországi Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 10.
Személyiségfejlesztés a szociálterápiás szerepjáték módszerével - a személyiség
utóérlelésének szelíd módszere
Segítségnyújtás a pszichoszociális területen dolgozók számára saját attitűdjük
tisztázásához, empátiás készségük- és szakmai kompetenciájuk növeléséhez.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
szociális munkás, pedagógus, pszichológus, szociális munkatárs/szakértő
30 pont
2007. március 16., 28., április 10., 16., 19., 20., május 4., 11., 15., szeptember 7.,
17., 21., 25., október 5., 16., 19.
35 óra
Ajka, Budapest, Debrecen, Esztergom, Győr, Kaskantyú, Pomáz-Dolina, Szeged,
Szombathely, Veszprém
25 000 Ft
Gyurkó Pál, 1/266-1043, 30/211-5295
S-05-054/2004
2007. december 31.

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
220.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

221.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

222.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

Család, Gyermek Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
FIKSz program, a vérszerinti családjukról távol élő gyermekek gondozásának
nevelésének specialitásai a gyermekek szükségleteinek tükrében
Szakmai készségek fejlesztése, melyek a gyermekjóléti/gyermekvédelmi gondoskodásra
szoruló gyermekek szükséglet szerinti ellátásához elengedhetetlenek.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
40 000 Ft
Tóth Katalin, 1/225-3525, 30/656-7178
S-05-057/2004
2007. december 31.
Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munkás Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Szupervízió gyermekotthonban dolgozó pedagógusoknak és gondozónőknek
A szakmai személyiség fejlesztésére irányuló interaktív csoport.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. május, november
30 óra
Budapest
38 000 Ft
Morvainé Nagy Mária, 1/210-5400/125
S-05-058/2004
2007. december 31.
LEGE ARTIS Bt.
1125 Budapest, Diós Árok 32/b.
A gyermekvédelmi/családi mediáció
A gyermekvédelmi/családi mediáció bevezetése és a módszer elterjesztése a gyermekvédelmi alap és szakellátása területén.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint

1. szám

223.

75 000 Ft
Virágné Lovas Zsuzsa, 1/214-2038, 20/971-9517
S-05-059/2004
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Partners Hungary Alapítvány
1027 Budapest, Frankel Leó út 5.
Mediáció a szociális intézményekben
A résztvevők elsajátítsák a mediáció eszközrendszerét, melyet a munkájuk során
felmerült konfliktushelyzetek megoldásához hatékonyan tudnak használni.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
27 óra
igény szerint
39 500 Ft
Kertész Tibor, 1/438-5267
S-05-064/2004
2007. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
225.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:
226.
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A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján
a pedagógus továbbképzésben a program
indítási engedélyszáma:

A program címe:
A program témája:

224.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:

OM 274/131/2004

Kapcsolat Alapítvány
1073 Budapest, Osvát u. 3.
Kapcsolatügyeleti mediációs készségfejlesztő tréning
A résztvevő a foglalkozások végére képes lesz a legnehezebb kapcsolattartási
ügyek eredményes kezelésére, tud közvetíteni konfliktusban lévő szülők között.
családgondozó, szociális munkás, pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus,
egyéb humán diplomával rendelkező, vagy gyermekvédelemben dolgozó főiskolai
szakember
35 pont
2007. január 15.
60 óra
Budapest
48 000 Ft
Dr. Kardos Ferenc, 30/519-0529
S-05-074/2004
2007. december 31.
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Alapítvány
1095 Budapest, Gál u. 25.
Az Addikció Súlyossági Index (ASI) felvételének elsajátítása, tréning formában
Szociális szakemberek, segítők tréningje, amelyen résztvevők alkalmassá válnak
az Addikció Súlyossági Index (ASI) felvételére, mely a nemzetközi szakirodalomban
széleskörűen elterjedt strukturált interjú módszer.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
40 óra
Budapest
20 000 Ft
Dr. Rácz József, Lencse Menyhért, 1/215-7833
S-05-078/2004
2007. december 31.

23736-1/2005
Kapcsolat Alapítvány
1073 Budapest, Osvát u. 3.
A mediáció módszere (készségfejlesztő tréning)
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A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

227.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
228.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

A résztvevő a foglalkozások végére képes lesz közvetíteni konfliktusban lévő felek
között, ha semleges kívülálló harmadik félként felkérik erre.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. január 15.
50 óra
Budapest
58 000 Ft
Dr. Kardos Ferenc, 30/519-0529
S-05-105/2004
2007. december 31.
Kapcsolat Alapítvány
1073 Budapest, Osvát u. 3.
Kamasz mediációs készségfejlesztő tréning
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. január 15.
40 óra
Budapest
32 000 Ft
Dr. Kardos Ferenc, 30/519-0529
S-05-106/2004
2007. december 31.
Kapcsolat Alapítvány
1073 Budapest, Osvát u. 3.
Szupervízió kapcsolatügyeleti mediátoroknak
A kapcsolatügyeleti mediátorok szerepének, szakmai személyiségének és kompetenciájának fejlesztése, a burnout kivédése.
kapcsolatügyeleti mediátor
25 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
30 000 Ft
Dr. Hubainé Muzsnai Márta, 1/343-4000
S-05-108/2004
2007. december 31.

Szakmai tanácskozás
229.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat
1061 Budapest, Hegedű u. 7.
A szociálpolitikai változások hatása a családsegítés mindennapi gyakorlatára
A változások következtében szükség van családsegítés megújulására, melynek
lehetőségét, eszközrendszerének viszonyulását az új igényekhez a közös gondolkodás
során kell kialakítani.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, szociális munkás,
pszichhológus, szociális munkatárs/szakértő
7 pont
2007. november 8-9.
6 előadás
Budapest, Pest megye
2 000 Ft
Keller Ágnes, 1/322-0623
K-05-003/2006
2007. december 31.

1. szám
230.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

231.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

232.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
233.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
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Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország
1163 Budapest, Galgahévíz u. 45.
Resztoratív Gyakorlatok. Az öntudatos állampolgár és a közösség helyreállítása
- A Resztoratív konferenciák, körök és egyéb resztoratív gyakorlatok kilencedik
nemzetközi konnferenciája
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. november 7.
7 előadás
Budapest
8 000 Ft
Negrea Vidia, 1/401-0650
K-05-008/2006
2007. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Időskorúak bántalmazása - az időskori abúzus
Az időseket érő bántalmazási formák felismerésének tudatosítása, a megelőzéshez
és kezeléshez szükséges lehetőségek megismertetése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. szeptember
6 előadás
Budapest, illetve országosan
3 800 Ft
Jeszenszky Zita, 1/465-5000
K-05-009/2006
2007. december 31.
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
1051 Budapest, Október 6. u. 22.
Az (értelmi) fogyatékossággal élők foglalkoztatása és munkavégzése során alkalmazandó egyenlő bánásmód követelményeiről
A fogyatékosságon alapuló diszkriminatív helyzetek felismerésének, megelőzésének,
valamint jogorvoslati lehetőségének a bemutatása munkahelyi hátrányos megkülönböztetés kapcsán.
szociális munkás, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs,
szociális munkatárs/szakértő
5 pont
2007. április
6 előadás
Budapest
10 000 Ft
Gurbai Sándor, 1/411-1356
K-05-021/2006
2007. december 31.
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
1051 Budapest, Október 6. u. 22.
Támogató szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek szakmai konferenciája
A felnőtt értelmileg akadályozottak támogató szolgáltatásait tekinti át, kiemelten
az elmúlt évek hazai tapasztalataira, nemzetközi gyakorlatra, határterületek együttműködésére és a minőségi fejlesztés szempontjaira.
klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló,
szociális munkás, fejlesztő pedagógus, konduktor, foglalkoztatás szervező, terápiás
munkatárs
10 pont
2007. október
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A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

13 előadás
Budapest
12 000 Ft
Balázsiné Pokker Linda, 1/411-1356
K-05-025/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete
1039 Budapest, Batthyány u. 45.
„Híd” Szociális ellátás a Kárpát medencében III. Az Európai Bizottság szociálpolitikai menetrendje és annak hatása az EU tagokra és az újonnan csatlakozókra
A konferencia résztvevői információt kapjanak az EU szociálpolitikai menetrendjéről és annak várható hatásairól az EU tagokra és az újonnan csatlakozó tagállamokra.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
7 pont
2007. április 18-19.
9 előadás
Budapest
25 000 Ft
Molnár Zoltán, 1/345-0404, 1/414-3300
K-05-028/2006
2007. december 31.

A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
235.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

236.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
237.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesülete
1039 Budapest, Batthyány u. 45.
A szociális ellátások aktuális kérdései
A konferencia résztvevői folytassanak párbeszédet a szociális ellátórendszer
aktuális kérdéseiről, az ágazat jövőjéről.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. október 12.
6 előadás
Budapest
25 000 Ft
Molnár Zoltán, 1/345-0404, 1/414-3300
K-05-029/2006
2007. december 31.
Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.
Országos Gyermekvédelmi tanácskozás „Hátrányos helyzet és gyermekvédelem.
Tíz éves a Gyermekvédelmi Törvény.” címmel
A hazai gyermekvédelem általános helyzetének és a továbbfejlesztés legfontosabb
irányainak számbavétele és elemzése a gyermekvédelmi törvény elfogadásának
10 éves jubileuma alkalmából.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
7 pont
2007. április 24-26.
15 előadás
Budapest
0 Ft
Békés Zoltán, 1/323-2910
K-05-038/2006
2007. december 31.
Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület
1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 27.
„Hogy is van ez?” - avagy utak és lehetőségek a magyar szociális ellátásokban
elnevezésű Országos Szociális Szakmai Konferencia 2007.

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
238.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
239.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
240.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
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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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
7 pont
2007. október 3-4.
10 előadás
Alsópáhok
20 000 Ft
Rádi - Dallos Rita, 30/263-4331
K-05-039/2006
2007. december 31.
Jogvédők az Emberi Méltóságért Egyesület
1122 Budapest, Városmajor u. 48/b.
Az emberi jogok, ellátásához fűződő és speciális jogok érvényesülése, az érdekvédelem és a jogvédelem szerepe és lehetősége, a szociális szolgáltatásokban
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. március 22.
6 előadás
Budapest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Győr-MosonSopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád,
Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megye
5 000 Ft
Kiss Györgyi, 1/224-0860
K-05-044/2006
2007. december 31.
Magyar Bölcsődék Egyesülete
1119 Budapest, Tétényi út 46/48.
Változó világunkban is fókuszban a család! A Magyar Bölcsődék V. Szakmai
kongresszusa
A bölcsődei területen dolgozók országos szakmai konferenciája, mely lehetőséget
biztosít a résztvevők számára, hogy megismerkedjenek szakmájuk legfrissebb
ismereteivel, eredményeivel, lehetséges új feladataival.
bölcsődei szakemberek, dolgozók
5 pont
2007. szeptember 25.
10 előadás
Budapest
0 Ft
Acsainé Végvári Katalin, 1/481-0975
K-05-046/2006
2007. december 31.
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány
1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3.
„Érezni, megérteni, cselekedni, átadani” - A pikleri gondolkodás, gondoskodás
jelene és jövője
Pikler Emmi nézeteire és az általa alapított intézet gyakorlatára építő szakemberek
tanácskozása, tapasztalataik kicserélése szempontjából.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. április 19.
8 előadás
Budapest
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A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

15 000 Ft
Kálló Éva, 1/212-4609, 1/212-4610
K-05-050/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Szociális Szakmai Szövetség
1094 Budapest, Liliom u. 8.
A szociális munka etikai dilemmái
A Szociális Munka Etikai Kódexének minél szélesebb körben történő megismertetése.
Tapasztalatcsere a gyakorlatban történő alkalmazhatóságról.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. március, október
5 előadás
Budapest, Szeged, Nyíregyháza, Szombathely, illetve országosan
4 000 Ft
Bujdosó Judit, 1/216-2866
K-05-053/2006
2007. december 31.

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
242.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
243.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

244.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1034 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Az átmeneti gondozást nyújtó szolgáltatások ötödik országos konferenciája
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
7 pont
2007. szeptember 27.
10 előadás
Salgótarján, illetve országosan
10 000 Ft
Mihály Blanka, 1/465-5000
K-05-061/2006
2007. december 31.
Szociális Szakmai Szövetség
1094 Budapest, Liliom u. 8.
A szociális munka szupervíziós konferenciája
Továbbképzés az akkreditált szupervízoroknak, a hazai helyzet bemutatása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
8 pont
2007. október
5 előadás
Budapest
5 000 Ft
Bujdosó Judit, 1/216-2866
K-05-065/2006
2007. december 31.
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A BMSZKI intézményeinek szakmai bemutatkozása
A BMSZKI intézményeinek és a bennük folyó szakmai munka bemutatása/megismertetése a hajléktalanellátó intézményekben dolgozó szociális munkások részére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. január 31., február 28., március 28., április 25., május 30., június 27.
6 előadás
Budapest

1. szám

245.
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A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

0 Ft
Bércesi Ildikó, 1/238-9500
K-05-073/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi Egyesülete
1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 165.
Hogyan főzzünk egészségesen, takarékosan a gyermekotthonokban élő gyerekeknek?
A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó otthonokban dolgozók táplálkozáselméleti
és főzésgyakorlati továbbképzése, akiknek feladata munkájuk során a gyermekek
ellátása.
ápoló-gondozó, gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, élelmezésvezető, szakács
7 pont
2007. május
5 előadás
Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
10 000 Ft
dr. Patkó Kornélia, 1/200-7961
K-05-086/2006
2007. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Hazai vagy külföldi tanulmányút
246.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

247.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

248.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi Egyesülete
1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 165.
A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók finnországi tanulmányútja
Szakmai tanulmányút a Finnországban működő speciális gyermekvédelmi szakellátó intézmények megismerése céljából.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
15 pont
2007. április
6 nap
Finnország
57 000 Ft
Blumenfeldné dr. Mikola Judit, 1/200-7961
U-05-003/2006
2007. december 31.
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Szociális munka tanulmányútja 2 európai nagyváros hajléktalanellátó intézményeibe
Budapesti hajléktalan ellátás 16 szociális munkása háromnapos szakmai tanulmányúton vesz részt Londonban és Párizsban: 12 fő Londonban, 4 fő Párizsban,
hogy hajléktalan ellátó intézményeket és jó szakmai gyakorlatokat ismerjenek meg.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. március
3 nap
London, Párizs
0 Ft
Fehér Boróka, 1/238-9500
U-05-007/2006
2007. december 31.
Menhely Alapítvány
1082 Budapest, Baross u. 41.
A Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat munkatársai számára szervezett
berlini tanulmányút
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A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

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.
szociális munkás
15 pont
2007. szeptember 7-9.
3 nap
Berlin
0 Ft
Kártyás Irén, 1/338-4186
U-05-008/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
249.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

250.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
251.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat
1061 Budapest, Hegedű u. 7.
Szociális munka dimenziói a családsegítésben
A családsegítés mindennapi gyakorlatának bemutatása jó gyakorlatokon keresztül.
Közös szemléletmód kialakítása a régió családsegítőiben.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, szociális munkás,
pszichhológus, szociális munkatárs/szakértő
15 pont
2007. február-december
9 fórum
Budapest, Pest megye
4 500 Ft
Keller Ágnes, 1/322-0623
M-05-001/2006
2007. december 31.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Országos
Módszertani Központ
1033 Budapest, Miklós u. 32.
Szakmai műhely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás újólag induló központjainak
munkatársai részére
A szakmai műhely célja, hogy az „új belépő” jelzőrendszeres szakmai központokban dolgozó gondozók és más munkatársak részére átadjuk az évek során felhalmozott tapasztalainkat és szakmai ismereteinek, valamint betekintést adjunk a
szolgáltatás biztosítása során jelentkező lehetséges nehézségekbe és a megoldási
útvonalakba.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális gondozó, ápoló
20 pont
2007. februártól igény szerint
6 fórum
országosan
19 000 Ft
Kovács Benedek, 1/368-9484, 1/368-9484/138
M-05-005/2006
2007. december 31.
Magyar Máltai Szereteszolgálat Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Országos
Módszertani Központ
1033 Budapest, Miklós u. 32.
Szakmai műhely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már működő központjainak
munkatársai részére
A szakmai műhely célja, hogy a már régebben működő jelzőrendszeres szakmai
központokban dolgozó gondozók és más munkatársak szakmai ismereteit elmélyítsük, illetve együttműködés keretében megoldási javaslatokat fogalmazzunk meg a
helyi szinten megjelenő szolgáltatási nehézségekre, problémákra.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
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252.

20 pont
2007. februártól igény szerint
6 fórum
országosan
19 000 Ft
Kovács Benedek, 1/368-9484, 1/368-9484/138
M-05-010/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Országos Közoktatási Jogvédő Szolgáltató Egyesület
1039 Budapest, Füst Milán u. 22.
„Az integráció rögös útján”, avagy a romák megismerése, hogy megérthessük
őket az együttműködésben
Romológiai ismeretek.
az aktív korú cigányokkal szakmai kapcsolatban álló professzionális és önkéntes
segítők
20 pont
2007. április, május
7 fórum
Budapest, Békéscsaba, Makó, Békés, Csongrád megye
50 000 Ft
Lakatos Ilona Anka, 30/225-6717
M-05-012/2006
2007. december 31.

A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
254.

249

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:

253.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:

Emberbarát Alapítvány
1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.
Szenvedélybetegek komplex rehabilitációjának módszerei
Szenvedélybetegek gondozásában alkalmazott módszer és eszköztár bővítése, a
szociális szakemberek szakmai, módszertani jártasságának, kognitív képességeinek fejlesztése, szakmai értékek közvetítése. A szenvedélybetegek komplex rehabilitációja, társadalmi, munkaerő-piaci re-integrálása speciális tudást, kompetenciákat igényel. A modell elméletileg megalapozott, személyközpontú gondozási
ismereteket tartalmaz, és az e téren összegyűlt több éves tapasztalatot hasznosítja,
és növeli a szakmai hatékonyságot.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
20 pont
2007. február
6 fórum
Budapest
30 000 Ft
Bereczki Sándor, 1/431-9791
M-05-014/2006
2007. december 31.
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
1035 Budapest, Váradi u. 9-11.
Tovább … az integráció rögös útján
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 integrációjukat.
az aktív korú cigányokkal szakmai kapcsolatban álló professzionális és önkéntes
segítők
15 pont
2007. szeptember, október
6 fórum
Budapest
20 000 Ft
Tapasztó Gábor, 1/250-1964
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A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

M-05-027/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Bölcsődei Múzeum Alapítvány
1083 Budapest, Nagytemplom u. 3.
Bölcsődetörténet V. - A kisgyermekkor kultúrája
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
16 pont
2007. február 20.
6 fórum
Budapest
20 000 Ft
Vokony Éva, 1/313-1011
M-05-028/2006
2007. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
256.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
257.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
258.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:

Jogvédők az Emberi Méltóságért Egyesület
1122 Budapest, Városmajor u. 48/b.
Jogvédelmi Műhely az Emberi Méltóságért
A bentlakásos intézményekben dolgozók jogismeretének bővítése, szemléletformálás. Az alkotmányos, ellátáshoz fűződő és speciális jogok érvényre jutása tudatosodjék a segítő munka praxisában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. január 29.
6 fórum
Budapest, illetve országosan
20 000 Ft
Kiss Györgyi, 1/224-0864
M-05-039/2006
2007. december 31.
Jogvédők az Emberi Méltóságért Egyesület
1122 Budapest, Városmajor u. 48/b.
Gyermekjogi műhely a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára. Emberi
jogi nevelés a gyermekvédelemben a nemformális pedagógia eszközeivel
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 szereplő ismeretek, gyakorlatok - a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vétele
mellett - szélesítsék a szakemberek rendelkezésére álló pedagógiai eszköztárat.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. február 6., 22., 27., március 1., 6.
6 fórum
Kaposvár, Debrecen, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, illetve országosan
20 000 Ft
Duenas - Berdár Valéria, 1/224-0864
M-05-040/2006
2007. december 31.
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány
1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 3.
A nevelő szerepe a koruk miatt különleges ellátást igénylő gyerekekről való
gondoskodásban a gyermekotthonban és a lakásotthonban

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
259.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
260.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

261.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Közös gondolkodás a 3 évesnél fiatalabb gyerekeket befogadó gyermekotthoni és
lakásotthoni nevelő munkaköréről és betöltendő szerepéről a gyerekek jó színvonalú
ellátásáért.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
18 pont
2007. május 8.
6 fórum
Budapest
20 000 Ft
Kálló Éva, 1/212-4609, 1/212-4610
M-05-043/2006
2007. december 31.
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
A nevelőszülői ellátás időszerű kérdései 2007
A nevelőszülői ellátásban közreműködő szakemberek - közöttük a hivatásos nevelőszülők - számára tervezett egy-egy aktuális problémát, kérdést napirendre tűző
rendezvénysorozat (fórum).
nevelőszülői ellátásban érintett szakemberek
20 pont
2007. március 7.
6 fórum
Budapest, illetve országosan
22 000 Ft
Kádas István, 1/465-5000/72
M-05-052/2006
2007. december 31.
„Egyről A Kettőre” Egyszülős Családokért Alapítvány
1071 Budapest, Peterdi u. 24.
Stratégiai szemléletű komplex szakmai műhelymunka az egyszülős családok
krízisből való kivezetésének segítésére
Egyszülős családok krízisből való kivezetésének az elméleti és gyakorlati átadása,
új stratégiák kidolgozása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
13 pont
2007. március, április, május
6 fórum
Budapest, Nagykálló, Nagykőrös
15 000 Ft
Nagy Lajosné, 20/315-2747
M-05-056/2006
2007. december 31.
Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
„Addictus” Szakmai Műhely - szenvedély- és pszichiátriai beteg hajléktalanok
megsegítésére
Addiktológiai problémával küzdő és/vagy pszichiátriai beteg hajléktalanok szakszerű segítségének kidolgozása, szakmai programok és fórumok szervezése.
szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális
munkás, gyógypedagógus, szociális munkatárs/szakértő
20 pont
2007. január
11 fórum
Budapest
0 Ft
Dávid Zoltán, 1/238-9500
M-05-059/2006
2007. december 31.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

263.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
264.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
265.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
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Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Szakmai napok a BMSZKI intézményeiben - a BMSZKI intézményeinek szakmai
bemutatkozása
A hajléktalanokkal végzett szociális munka. Nehézségek, dilemmák, sikerek, speciális
megoldások a BMSZKI egyes intézményeiben.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
15 pont
2007. január 31., február 28., március 28., április 25., május 30., június 27.
6 fórum
Budapest
0 Ft
Bércesi Ildikó, 1/238-9500
M-05-061/2006
2007. december 31.
Menhely Alapítvány
1082 Budapest, Baross u. 41.
Pest megyei szociális intézmények szakmai fóruma
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.
családgondozó, szociális munkás
20 pont
2007. augusztus 30.
9 fórum
Budapest, Pest megye
0 Ft
Kártyás Irén, 1/338-4186
M-05-070/2006
2007. december 31.
Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Módszertani kézikönyv és példatár kidolgozása
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 példatárból. A segédanyag előkészítése a szakmai műhely kezdete előtt zajlik, így a
műhely tagjai egy félkész anyagot kell, hogy tökéletesítsenek.
szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, foglalkoztatás szervező,
terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
10 pont
2007. február
8 fórum
Budapest
0 Ft
Fehér Boróka, 1/238-9500
M-05-072/2006
2007. december 31.
Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Szociális munka az Európai Unióban
Különböző programok keretében európai nagyvárosok hajléktalan ellátó intézményeiben 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 tapasztalatokat. 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.

1. szám

266.

szociális segítő, szociális munkás, szociális munkatárs/szakértő
20 pont
2007. február
8 fórum
Budapest
0 Ft
Bércesi Ildikó, 1/238-9500
M-05-075/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Menhely Alapítvány Módszertan
1073 Budapest, Kürt u. 4.
Nappali melegedők szakmai műhelye
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.
szociális munkás
20 pont
2007. január 10.
10 fórum
Budapest
0 Ft
Gurály Zoltán, 1/343-3941
M-05-080/2006
2007. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
268.

253

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:
A program témája:

267.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános Szociális Munka Szak
1086 Budapest, Dankó u. 11.
Wesley Tereptanári Műhely
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
20 pont
2007. február 19.
6 fórum
Budapest, országosan
WJLF tereptanárai 0 Ft, más érdeklődő 15 000 Ft
Kiss Györgyi, 1/210-5400/125
M-05-082/2006
2007. december 31.
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Közép-magyarországi Hajléktalan ellátó Szervezetek Regionális Fóruma
Hajléktalan ellátással foglalkozó szakemberek szakmai fóruma, elsősorban átmeneti szálláson dolgozó szociális munkások, szociális asszisztensek és egyéb
szakemberek részvételével.
szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás,
pszichológus, szociális munkatárs/szakértő
10 pont
2007. január 29.
11 fórum
Budapest
0 Ft
Preszl Éva, 1/238-9500
M-05-085/2006
2007. december 31.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

270.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

271.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
272.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

1. szám

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Foglalkoztatási Szakmai Műhely - Hajléktalan személyek foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében
Hajléktalan személyek foglalkoztatási kérdéseinek vizsgálata a megfelelő válaszok
kidolgozása és a társadalmi integráció elősegítése érdekében.
szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás,
szociális munkatárs/szakértő
15 pont
2007. január 25.
10 fórum
Budapest
0 Ft
Keserű Zsolt, 1/238-9500
M-05-087/2006
2007. december 31.
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
A szociális munka Etikai Kódexe, a gyakorlati munka dilemmáin keresztül
A gyakorlati munka során felmerülő etikai dilemmák feldolgozása műhelymunka
keretében, a szociális munka Etikai Kódexe alapján, szociális területen dolgozó
munkatársak számára.
családgondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkatárs/szakértő
18 pont
2007. január, április, szeptember
8 fórum
Budapest
12 000 Ft
Pesti Petra, 1/238-9500
M-05-088/2006
2007. december 31.
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Lakhatási Szakmai Műhely - Hajléktalan személyek reintegrálódási lehetőségeinek
javítása érdekében
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.
szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, szociális gondozó,
ápoló, szociális munkatárs/szakértő
20 pont
2007. január 8.
10 fórum
Budapest
0 Ft
Varsányi Nóra, 1/238-9500
M-05-089/2006
2007. december 31.
Budapest XI. ker. Újbuda E.B.I. Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális
Módszertani Bölcsőde
1119 Budapest, Tétényi út 46-48.
Korszerű gondozónői szemlélet a mai napközbeni kisgyermekellátásban, esetelemzések
Szemléletformálás a társadalmi igényeknek megfelelően. Bölcsődelátogatások, esetmegbeszélések.
bölcsődei gondozónő, szakgondozónő

1. szám

273.

15 pont
2007. április
6 fórum
Budapest
15 000 Ft
Takács Anna Mária, 1/204-6681
M-05-095/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország
1163 Budapest, Galgahévíz u. 45.
Lehetséges utak a súlyos beilleszkedési zavarokkal küszködő gyermekek és szűkebb
környezetük megsegítésében a gyermekjóléti alapellátás, illetve a gyermekvédelmi szakellátás keretein belül
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 gyakorlására kerül sor, amelyek fejlesztik a szakmai együttműködést, és aminek következtében a szakemberek hatékonyabban tudják elősegíteni a gyermek reszocializációját és későbbi munkaerő-piaci integrációját.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
20 pont
2007. április, szeptember
7 fórum
Budapest
25 000 Ft
Negrea Vidia, 1/401-0650
M-05-096/2006
2007. december 31.

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
275.

255

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:

274.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Menhely Alapítvány
1082 Budapest, Baross u. 41.
Pest megyei és fővárosi utcai szolgálatok szakmai fóruma
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.
szociális munkás
20 pont
2007. szeptember 6.
16 fórum
Budapest, Pest megye
0 Ft
Kártyás Irén, 1/338-4186
M-05-099/2006
2007. december 31.
Menhely Alapítvány
1082 Budapest, Baross u. 41.
Pest megyei és fővárosi éjjeli menedékhelyek szakmai fóruma
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.
szociális munkás
20 pont
2007. szeptember 6.
11 fórum
Budapest, Pest megye
0 Ft
Kártyás Irén, 1/338-4186
M-05-100/2006
2007. december 31.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

Menhely Alapítvány
1082 Budapest, Baross u. 41.
Interjúelemzés, interjútechnika
Célunk, hogy a szakmai műhely résztvevői esetelemzések (mélyinterjúk) és interjúkészítés segítségével fejlesszék ebbéli képességeiket, készségeiket, s ezáltal mélyebb
rálátást is nyerjenek a hajléktalanság problémájára.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
20 pont
2007. január 8., szeptember 10.
12 fórum
Budapest
0 Ft
Breitner Péter, 1/266-1901
M-05-101/2006
2007. december 31.

Csongrád megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
277.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

278.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

279.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.
06-0135-05
Az időskorúak ellátásának sajátos problémái az alapszolgáltatások esetében.
Az ápoló személyzet munkájának segítése azokkal a speciális ismeretekkel, amelyek
nélkülözhetetlenek a szakszerű geriátriai ellátás során.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális gondozó, ápoló
45 pont
igény szerint
40 óra
országosan
15 000 Ft
Vass Mónika, 63/484-263
T-06-044/2006
2009. december 31.
Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.
06-0135-05
Életminőség, mint a holisztikus szemléletű ápolás - gondozás fókusza
A bentlakásos intézményekben élők ápolását - gondozását meghatározó minőségi
összetevők vizsgálata.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
30 pont
igény szerint
40 óra
országosan
15 000 Ft
Fodor Irén, 63/484-263
T-06-045/2006
2009. december 31.
Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.
06-0135-05
Fogyatékos személyek gondozásának lehetőségei
Azoknak az ismereteknek az átadása, amelyek képessé teszik a gondozást végzőket
a fogyatékos személyek egyénre szabott gondozásának biztosítására.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
40 pont
igény szerint

1. szám

280.

40 óra
országosan
15 000 Ft
Vass Mónika, 63/484-263
T-06-046/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.
06-0135-05
A pszichiátriai betegek ellátásának sajátosságai
Olyan ismeretek átadása, amelyek garantálják a sajátos gondozási szükségletű
pszichiátriai betegek minőségi ellátását.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
ápoló, szociális munkás, foglakoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető
35 pont
igény szerint
40 óra
országosan
15 000 Ft
Vass Mónika, 63/484-263
T-06-047/2006
2009. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
282.

257

A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

281.
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A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
06-0019-03
Amiről a gyermekrajzok beszélnek
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.
családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, örökbefogadási tanácsadó, pedagógus, pszichológus, helyettes szülői tanácsadó,
nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó, szociális munkatárs/szakértő
30 pont
2007. április, illetve igény szerint
35 óra
Budapest, Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest megye, országosan
20 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/545-150
T-06-105/2006
2009. december 31.
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
06-0019-03
Interkultúrális szempontok a szociális esetmunkában
A tanfolyam aktuális kulturális, társadalmi és szociális munka módszertani ismereteket nyújt a roma kisebbséghez tartozó kliens - többségi segítő közötti eredményes
kapcsolathoz. Emellett az interkultúrális közegben dolgozó szakemberek szemléletének formálódását célozza.
családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni
nevelő, pedagógus, helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői, gyámi, gondozói
tanácsadó
35 pont
2007. április, illetve igény szerint
40 óra
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A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye, országosan
22 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/545-150
T-06-106/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
06-0019-03
Normalizációs és integrációs törekvések az értelmi fogyatékos emberek ellátásában
A fogyatékossággal élő emberek többszempontú megismerése, olyan korszerű
szemlélet kialakítása, amely hozzájárul a bánásmód normalizálásához, és a sérült
emberek társadalmi integrációjának elősegítéséhez.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április, illetve igény szerint
30 óra
Szeged, országosan
18 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/545-150
T-06-118/2006
2009. december 31.

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
284.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
285.

1. szám

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Humán Szolgáltató Központ Délalföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat
6723 Szeged, Sás u. 2.
06-0051-03
Cigányság kultúrájának hatása a szociális munkára
A segítő szakemberek ismerjék meg az egyes cigány csoportok kultúráját, hagyományát,
életvitelét, mai helyzetét, melynek nélkülözhetetlenek a hatékony esetmunkához.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
20 000 Ft
Ábrahám Ferencné, 20/432-9335, 62/552-525
T-06-064/2005
2008. december 31.
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
06-0019-03
Szükséglet szerint differenciált, individualizált szolgáltatás biztosításának feladatai az idősek otthonaiban
Az időseket ellátó intézményekben dolgozó szakemberek azon ismereteinek bővítése, melyek szükségesek a személyre szabott ápolási-gondozási terv elkészítéséhez,
a szociális és egészségügyi szakemberek együttműködésének fejlesztéséhez.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
ápoló, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
30 pont
2007. április, illetve igény szerint
30 óra
Szeged, illetve igény szerint
18 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/546-401, 20/542-6341
T-06-074/2005
2008. december 31.

1. szám
286.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
287.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

288.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
289.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
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Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
06-0019-03
Intézményben élő értelmi sérültek családi kapcsolatainak kezelése
A fogyatékosok szociális ellátásának szakdolgozói elkötelezettségének, funkcionális és szakmai kompetenciájának növelése a gondozottak hozzátartozóival a kapcsolatteremtésben és kapcsolattartásban, különös tekintettel ennek etikájára.
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, hivatásos nevelőszülő, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő
30 pont
2007. április, illetve igény szerint
30 óra
Szeged, illetve igény szerint
18 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/546-401, 20/542-6341
T-06-075/2005
2008. december 31.
Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.
06-0135-05
A bentlakásos intézményben élő demens betegek ápolása-gondozása
Szociális gondozók részére a demens betegek speciális ellátásával kapcsolatos
komplex gondozási, foglalkoztatási ismeretek átadása.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
30 pont
igény szerint
40 óra
igény szerint
15 000 Ft
Kádár Olga, 63/571-025
T-06-153/2005
2008. december 31.
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
06-0019-03
Szociális jogi, módszertani és minőségbiztosítási alapismeretek az időskorúak új
szemléletű gondozásához
A komplex, tervszerű és az ellátottak jogainak érvényre jutását segítő gondozás
megvalósítása érdekében ismeretbővítés és szemléletformálás az időseket ellátó
intézmények szakemberei számára.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
40 pont
2007. április, illetve igény szerint
30 óra
Szeged,
ill. igény szerint
18 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/546-401, 20/542-6341
T-06-026/2004
2007. december 31.
Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.
06-0135-05
A demens betegek ellátásának gyakorlati lehetőségei
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A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

A program a mentálhigiénés csoportok számára nyújt segítséget a demens betegek
speciális ellátási szükségleteinek kielégítéséhez, valamint szintentartó foglalkozások
szervezéséhez.
mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás
munkatárs
40 pont
igény szerint
40 óra
igény szerint
15 000 Ft
Kádár Olga, 63/571-025
T-06-114/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
290.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

291.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

292.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
Önismereti és kommunikációs készségfejlesztő tréning családokkal foglalkozó
szakemberek számára
A szakemberek felismerjék saját családbeli mintáikat és érintettségüket, segítséget
kapjanak saját élményeik feldolgozásához. A rendszerszemléletű családsegítéshez
pedagógiai-módszertani segítséget kapjanak.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. március
40 óra
Szeged, illetve országosan
12 000 Ft
Horváth - Varga Lóránt, 62/548-940
S-06-055/2006
2009. december 31.
PSZI - 2003 Humán Szolgáltató Betéti Társaság
6726 Szeged, Közép fasor 9.
Egyéni és szervezeti konfliktusok, konfliktuskezelési stratégiák
Megismertetni a résztvevőket a személyi szervezeti konfliktusok okaival. Lehetőséget
biztosítunk az egyéni konfliktuskezelés feltérképezésére, saját stratégia tudatos
fejlesztésére, kipróbálására.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
országosan
25 100 Ft
Polgár Éva, 70/222-1543
S-06-082/2006
2009. december 31.
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
A célzott beszélgetésvezetés kommunikációs technikái
A program résztvevői megismerik a kliensekkel folytatott kommunikáció alapvető
törvényszerűségeit, a célzott beszélgetésvezetés technikáit.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. április, illetve igény szerint
25 óra
Szeged, illetve országosan
22 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/545-150
S-06-092/2006
2009. december 31.

1. szám
293.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

294.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
295.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

296.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
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Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
Esetmegbeszélő csoport
A tréningen való részvétel hozzájárul ahhoz, hogy a segítők szakmai tevékenysége
tudatosabbá váljon, a szociális munka értékeit, módszereit hatékonyabban tudják
alkalmazni.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. április, illetve igény szerint
25 óra
Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye, országosan
20 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/545-150
S-06-106/2006
2009. december 31.
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
Teamszupervízió
A szakmai interakciókból eredő speciális problémák mély megértésén alapuló
önreflektív felfolgozása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április, illetve igény szerint
28 óra
Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Tolna, Veszprém megye, országosan
20 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/545-150
S-06-107/2006
2009. december 31.
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
Konfliktuskezelő tréning
A részvevők tudatosságának és hatékonyságának növelése az interperszonális
konfliktusok kezelésében, megoldásában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. április, illetve igény szerint
25 óra
Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye, országosan
20 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/545-150
S-06-108/2006
2009. december 31.
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
Csoportszupervízió
Személyes hatékonyság fejlesztése a szakmai tevékenység mindennapjaiban felmerülő,
a segítő személyiségével összefüggésben álló problémák önreflektív feldolgozásával.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. április, illetve igény szerint
28 óra
Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest megye, országosan
30 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/545-150
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A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

S-06-109/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
Viselkedéstanra épülő konfliktuskezelő tréning
Viselkedéstani megközelítésű konfliktuskezelési készségfejlesztés, amely konkrét
helyzetek viselkedés-szabályozás alapelvein alapuló feldolgozásával fejleszti a
segítők saját konfliktus-megoldási készségeit.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. április, illetve igény szerint
25 óra
Szeged, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye, országosan
20 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/545-150
S-06-110/2006
2009. december 31.

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
298.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
299.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
300.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

Bálintné Dr. Dancsó Mária
6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1.
A Rogers-i megközelítésű segítő kapcsolat, segítő beszélgetés alkalmazásának
lehetőségei a gondozottakkal való hatékony kapcsolatépítés folyamatában
Az empátiás készség, a hiteles kommunikáció, az érzelmi intelligencia, a segítői
készségek fejlesztése az idősek, a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, családok
gondozásában dolgozók számára.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
18 000 Ft
Bálintné Dr. Dancsó Mária, 70/568-1298
S-06-005/2005
2008. december 31.
SZMJV Humán Szolgáltató Központ Dél-alföldi Regionális Módszertani
Családsegítő Szolgálat
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13.
Rendszerszemléletű családterápiás módszerek a családgondozás gyakorlatában
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.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális munkás, pszichológus
25 pont
igény szerint
35 óra
Szeged, illetve Dél-Alföldi régióban
16 000 Ft
Zomboriné Botás Mária, 62/487-941
S-06-020/2005
2008. december 31.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Humán Szolgáltató Központ
6723 Szeged, Sás u. 2.
Tereptanárok szupervíziója
A tereptanári munka nehézségeinek szupervíziós formában történő átbeszélése, a
stressz hatásoknak kitett szakemberek lelki egészségvédelme, szakmai személyiségének-, identitásának erősítése (a kontroll-szupervízióra való alkalmassá tétele).
munkakör megkülönböztetése nem szükséges

1. szám

301.

25 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
35 000 Ft
Ábrahám Ferencné, 62/552-525, 20/432-9335
S-06-027/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
Kiégési tünetek megelőzése
A program résztvevői megismerik burnout-szindróma keletkezésének szabályszerűségeit, technikákat sajátítanak el a tünetek felismerésére és megelőzésére illetve
csökkentésére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. április, illetve igény szerint
25 óra
Szeged, illetve igény szerint
22 000 Ft
Váriné Feró Mária, 62/546-401, 20/542-6341
S-06-036/2005
2008. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
303.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

304.
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A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:
A program témája:

302.
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A programot indító megnevezése:

A program címe:

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.
Konfliktuskezelő tréning
A konfliktuskezelés során tudatosan alkalmazható megoldások, technikai ismeretek
elsajátítása, gyakorlása.
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális
munkás, szociális munkatárs/szakértő
25 pont
igény szerint
25 óra
igény szerint
12 500 Ft
Kádár Olga, 63/571-025
S-06-101/2005
2008. december 31.
SZMJV Humán Szolgáltató Központ Dél-alföldi Regionális Módszertani
Családsegítő Szolgálat
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13.
Szenvedélybetegségek a családgondozás gyakorlatában
A szenvedélybetegek - elsősorban drogfüggők - kezelési alternatíváinak megismerése és a résztvevők folyamatban lévő eseteinek feldolgozása.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális munkás, pszichológus
30 pont
igény szerint
40 óra
Szeged igény szerint Dél-alföldi régióban
23 000 Ft
Zomboriné Botás Mária, 62/487-941
S-06-020/2004
2007. december 31.
SZMJV Humán Szolgáltató Központ Dél-alföldi Regionális Módszertani
Családsegítő Szolgálat
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13.
Kiégést megelőző tréning
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A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
305.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
306.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

A tréning célja:olyan ismereteket nyújtani a családgondozóként dolgozó szakembereknek, hogy felismerjék és kezelni tudják a munkájukkal kapcsolatos stresszsorozatokat. Különböző stratégiák, technikák bemutatása, gyakorlása, melyek
alkalmazása csökkenti a kiégés kockázatát.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs,
szociális munkás, pszichológus
33 pont
igény szerint
30 óra
Szeged, igény szerint Dél-alföldi régióban
20 000 Ft
Zomboriné Botás Mária, 62/487-941
S-06-022/2004
2007. december 31.
PSZI 2003 Humán Szolgáltató Betéti Társaság
6726 Szeged, Közép fasor 9.
Szupervízió
Csoportos tanulási folyamatban a résztvevők - saját eseteik bemutatásával - választ kaphatnak munkájukkal kapcsolatos kérdéseikre. Ezáltal nő szakmai önállóságuk, önbizalmuk, javul esetkezelési hatékonyságuk, csökken a kiégés veszélye.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
32 800 Ft
Polgár Éva, 70/222-1543
S-06-073/2004
2007. december 31.
PSZI 2003 Humán Szolgáltató Betéti Társaság
6726 Szeged, Közép fasor 9.
A kiégés, és annak megelőzése a segítőknél
A továbbképzés célja megismertetni a résztvevőket a kiégés okaival, és annak
folyamatával. Fontosnak tartjuk olyan technikák elsajátítását, amely a megelőzést
és a pszichoprevenciót szolgálja.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
32 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
25 700 Ft
Polgár Éva, 70/222-1543
S-06-101/2004
2007. december 31.

Szakmai tanácskozás
307.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:

SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ
6723 Szeged, Sás u. 2.
III. Tereptanári Szakmai Nap - Szeged, 2007
Megismertetni a tereptanárokat a megújult szociális szakképzés (elsősorban az
OKJ-s képzések) rendszerével és új módszerekkel.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. április
7 előadás
Szeged, Csongrád megye
5 000 Ft

1. szám

308.

Ábrahám Ferencné, 62/464-346
K-06-042/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ
6723 Szeged, Sás u. 2.
A cigányság helyzete a kutatások és felmérések tükrében
A hatékony szociális munka végzéséhez nélkülözhetetlen a cigányság körében
végzett kutatások, felmérések eredményeinek ismerete.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. szeptember
5 előadás
Szeged, Csongrád megye
5 000 Ft
Ábrahám Ferencné, 62/464-346
K-06-043/2006
2007. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
310.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
311.
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A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:
A program témája:

309.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
Gyermekek a válásban. A szakmai segítségnyújtás lehetőségei idehaza - egy német
gyakorlatra „Fthenakis módszer” - egy út a gyerekek támogatására
A válás során a szülők saját sebzettségük révén kevéssé tudják gyermekeiket támogatni, ezért szükséges a professzionális segítségnyújtás. A gyerekek igényeinek
képviseletét erősítő rendszerszemléltetű támogatás és a Fthenakis módszer és az
arra épülő német támogató rendszer bemutatása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. március 12-13.
5 előadás
Szeged, Csongrád megye
2 000 Ft
Szászi Balázs, 62/548-940
K-06-057/2006
2007. december 31.
SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ Dél-Alföldi Regionális Módszertani
Családsegítő Szolgálat
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13.
„Rendezni végre közös dolgainkat” VIII. Regionális Konferencia Családsegítőknek Munkanélküliség - Foglalkoztathatóság - Rehabilitáció
Információnyújtás a nemzetközi és hazai foglalkoztatáspolitika helyzetéről, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások tartalma és módszereintek megismertetése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
7 pont
2007. október 10-11.
8 előadás
Szeged, Csongrád megye
11 000 Ft
Zomboriné Botás Mária, 62/487-941
K-06-062/2006
2007. december 31.
EM Csoport Egészségügyi Menedzsmentfejlesztő Kht.
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.
Az idősellátás ápolási, gondozási szükségletei
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:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, utógondozó, gyógypedagógus, gyógytornász,
mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
5 pont
igény szerint
6 előadás
országosan
0 Ft
Kovács Beáta, 62/424-840
K-06-093/2006
2007. december 31.

Hazai vagy külföldi tanulmányút
312.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi
6724 Szeged, Párizsi krt. 27.
Barangolás a régiókban - Gyakorlati tapasztalatok elsajátítására szervezett 3 napos
tanulmányút bölcsődei szakembereknek
Szakmai kapcsolatok átalakítása a régiók között. Egymás munkájának megismerése,
a hasonlóságok és a különbözőségek megbeszélése. A jó gyakorlat elterjesztése a
bölcsődei ellátásban dolgozók körében.
bölcsődei ellátással foglalkozó szakemberek
10 pont
2007. május 22.
3 nap
Szolnok, Eger, Miskolc
17 500 Ft
Gyuriczáné Botka Emőke, 62/555-042
U-06-005/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
313.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
314.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ Dél-Alföldi Regionális Módszertani
Családsegítő Szolgálat
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13.
Műhelymunka a foglalkoztathatóság esélynövelése érdekében családsegítő szolgálatok munkatársainak
A családsegítő szolgálatok munkatársainak a foglalkoztathatóság növelése érdekében aktuális, új ismereteket adni, segítséget nyújtani a szakmát érintő gyakorlati
problémák megoldásához.
családgondozó, családgondozó asszisztens, mentálhigiénés munkatárs, szociális
munkás, pszichológus, szociális munkatárs/szakértő
10 pont
2007. március
6 fórum
Szeged, Csongrád megye
6 000 Ft
Zomboriné Botás Mária, 62/487-941
M-06-053/2006
2007. december 31.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi
6724 Szeged, Párizsi krt. 27.
„A nevelés művészete” - Nevelési helyzetek a bölcsődében és a gondozónők
hatékonysága
A bölcsődei gondozónők nevelői eszköztárának gazdagítása a jó gyakorlatok
bemutatásával, annak érdekében, hogy több alternatíva közül tudjanak választani
és hatékonyak legyenek a nevelési helyzetekben.

1. szám

315.

csecsemő és kisgyermekgondozó, bölcsődei szakgondozó
18 pont
2007. október 3.
6 fórum
Szeged, Csongrád megye
6 500 Ft
Gyuriczáné Botka Emőke, 62/555-042
M-06-068/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi
6724 Szeged, Párizsi krt. 27.
Együtt a családokkal - A család-bölcsőde kapcsolat hagyományos és újszerű formái,
módszerei
A családok igényeihez rugalmasan igazodó és a szakmai értékeket őrző kapcsolattartási formák, módszerek bemutatása, gyakorlati tapasztalatok, ötletek problémák
megbeszélése.
csecsemő és kisgyermekgondozó, bölcsődei szakgondozó
18 pont
2007. március 6.
6 fórum
Szeged, Csongrád megye
5 500 Ft
Gyuriczáné Botka Emőke, 62/555-042
M-06-069/2006
2007. december 31.

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
317.

267

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:

316.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Kristó János
6622 Nagymágocs, Tölgyes u. 14.
„Ki viszi át a révészt…” A munkahely hatása a segítő személyiségére
A segítő sebezhetőségét, ennek lehetséges munkahelyi okait megmutatni. A műhely
azoknak a lehetséges körülményeknek a feltárásával foglalkozik, amelyek munkavégzés közben kihatnak a segítő személyiségére, mentális állapotára.
mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, foglalkoztatás szervező,
terápiás munkatárs
13 pont
2007. március
6 fórum
Szentes, Csongrád megye
18 000 Ft
Kristó Carmen, 30/978-4959
M-06-119/2006
2007. december 31.
Kristó János
6622 Nagymágocs, Tölgyes u. 14.
Gyermekrajzok jelei - családon belüli agresszió, gyermekbántalmazás
A családon belüli, gyermekbántalmazásra utaló jelek felismerése, mindennapi
segítségnyújtás gyakorlatban, felmerülő csapdák feltárása.
családgondozó, mentálhigiénés munkatárs, pedagógus, ifjúságvédelmi szakember,
védőnő
13 pont
2007. március
6 fórum
Szentes, Csongrád megye
18 000 Ft
Kristó Carmen, 30/978-4959
M-06-120/2006
2007. december 31.
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Fejér megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
318.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

319.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
320.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
321.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:

Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet
8154 Polgárdi, Tekerespuszta
07-0207-05
Rehabilitációs intézményben elhelyezett és a fogyatékos személyek otthonában
élő lakók felülvizsgálatában résztvevő gondozók képzése
A fogyatékos személyek felülvizsgálata jogszabályi feladat, melynek szakszerű
elvégzése feltételezi a szakdolgozók felkészítését.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. márciustól folyamatosan
32 óra
országosan
0 Ft
Botka Gáborné, 22/576-210
T-07-107/2006
2009. december 31.
Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet
8154 Polgárdi, Tekerespuszta
07-0207-05
Emberi viselkedés csoportban, a csoportozás pszichológiai alapjai
A szociális intézményekben csoporton belül és csoportok közötti konfliktushelyzetek
feldolgozásához segítségnyújtás.
ápoló-gondozó, családgondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető
30 pont
2007. március
36 óra
Székesfehérvár, Fejér megye
18 500 Ft
Botka Gáborné, 22/576-210
T-07-108/2006
2009. december 31.
Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség
8089 Vértesacsa, Kossuth L. u. 1.
07-0016-05
A települési szükségfelmérés és szolgálattervezés alapismeretei falu- és tanyagondnokok számára
A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás megszervezéséhez, szükségletorientált működéséhez szükséges helyi információk megszerzése, és a szükségletek kielégítésének
az egyéni és közösségi szintű problémák megoldásának módozatait ötvöző szolgáltatásszervezéshez szükséges alapvető ismereteinek elsajátítása.
falugondnokok, tanyagondnokok, falu-, tanyasegítő, alapszolgáltatásban dolgozó
munkatársak
40 pont
igény szerint
50 óra
országosan
30 000 Ft
Csörsz Klára, 22/594-369
T-07-145/2006
2009. december 31.
Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség
8089 Vértesacsa, Kossuth L. u. 1.
07-0016-05

1. szám
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
322.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

323.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
324.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
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A falu- és tanyagondnoki tevékenység alapismeretei falu- és tanyasegítők, önkéntesek valamint a helyettes falu- és tanyagondnokok számára
A falu- és tanyagondnoki szolgáltatásban helyettesként és segítőként - az alapképzés hiányában - alkalmilag (de rendszeresen) feladatot vállaló közalkalmazottak,
egyéb alkalmazottak, önkéntesek felkészítése a szakmai feladatellátásra.
szociális segítő, szociális gondozó, ápoló, falugondnok, tanyagondnok, falu-,
tanyasegítő, falugondnokokat helyettesítő munkatársak, különös figyelemmel a
már egyébként is közalkalmazotti státuszban foglalkoztatottakra
30 pont
igény szerint
45 óra
országosan
30 000 Ft
Csörsz Klára, 22/594-369
T-07-147/2006
2009. december 31.
Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség
8089 Vértesacsa, Kossuth u. 1.
07-0016-05
Idősgondozással kapcsolatos ismeretek tanya- és falugondnokoknak
A továbbképzés célja: a falu- és tanyagondnokok felkészítése a kistelepüléseken,
valamint a tanyavilágban élő időskorúak segítésére, gondozására.
falugondnok, tanyagondnok
30 pont
igény szerint
32 óra
Vértesacsa, illetve igény szerint
30 000 Ft
Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312
T-07-025/2005
2008. december 31.
Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség
8089 Vértesacsa, Kossuth u. 1.
07-0016-05
Demokrácia - önkormányzat - önkormányzatiság - tanya- és falugondnokok számára
A falu- és tanyagondnokok ismereteinek bővítése az aktív közélet, együttműködés
erősítése, hogy napi munkájuk során a helyi önkormányzat és a falu/tanya kapcsolatának minőségét emeljék.
falugondnok, tanyagondnok
30 pont
igény szerint
30 óra
Vértesacsa, illetve igény szerint
30 000 Ft
Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312
T-07-026/2005
2008. december 31.
Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség
8089 Vértesacsa, Kossuth u. 1.
07-0016-05
Falugondnoki és tanyagondnoki munka a gyakorlatban
A falu- illetve tanyagondnokot olyan információkhoz segíteni, amelynek birtokában
naprakészen végezhetik napi feladataikat, a falu egésze számára folytatott segítő
tevékenységüket.
falugondnok, tanyagondnok
30 pont
igény szerint
32 óra
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A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Vértesacsa, illetve igény szerint
30 000 Ft
Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312
T-07-029/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség
8089 Vértesacsa, Kossuth u. 1.
07-0016-05
Pályázati források és a pályázatírás gyakorlata tanya- és falugondnokoknak
A tanfolyam célja, hogy az aprófalvak helyzetére, lehetőségeire fókuszálva megismertesse a tanya- és falugondnokokat a hazai és uniós pályázati forrásokkal, a
projektmenedzsment fontosabb elemeivel.
falugondnok, tanyagondnok
30 pont
igény szerint
30 óra
Vértesacsa, illetve igény szerint
30 000 Ft
Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312
T-07-031/2005
2008. december 31.

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
326.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

327.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

328.

1. szám

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség
8089 Vértesacsa, Kossuth u. 1.
07-0016-05
Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek kisfalvakban, tanyás térségekben tanya- és
falugondnokok segítségével
A kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségeinek bemutatása tanya- és falugondnokoknak gyakorlat-hangsúlyos, orientáló, interaktív képzéssel.
falugondnok, tanyagondnok
40 pont
igény szerint
32 óra
Vértesacsa, illetve igény szerint
30 000 Ft
Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312
T-07-032/2005
2008. december 31.
Kodolányi János Főiskola
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
02-0008-04
A közösségi szociális munka alapjai
A közösség - felmérés módszertani ismereteinek elméleti bemutatása - és azok egy
részének gyakorlatban történő alkalmazása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. április
60 óra
Budapest, Székesfehérvár, Orosháza
60 000 Ft
Kevy Bea, 20/352-1697
T-07-062/2004
2007. december 31.
Kodolányi János Főiskola
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
02-0008-04
Egyéni igények feltárása az idősgondozásban

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
329.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

330.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
331.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
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A tanfolyam ismereteket ad át arról, hogy az idősgondozásban milyen módszerek
alkalmazhatók az egyéni igények és motivációk feltárására a gondozási tervek
elkészítéséhez.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március 16.
40 óra
Budapest, Székesfehérvár, Orosháza
50 000 Ft
Kevy Bea, 20/352-1697
T-07-063/2004
2007. december 31.
Kodolányi János Főiskola
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
02-0008-04
Etikai dilemmák a szociális munkában
A szociális munka gyakorlatában megjelenő dilemmák az Etikai Kódexben megfogalmazott értékek tükrében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március 1.
40 óra
Budapest, Székesfehérvár, Orosháza
50 000 Ft
Hordós László Tibor, 20/350-7412
T-07-064/2004
2007. december 31.
Kodolányi János Főiskola
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
02-0008-04
Szociális munka cigányokkal
Megismertetni a hallgatókat a cigányság történetének és kultúrájának azokkal az
elemeivel, amelyek segíthetnek abban, hogy értőbben foglalkozzanak a cigány
kliensekkel.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április 15.
40 óra
Budapest, Székesfehérvár, Orosháza
50 000 Ft
Kevy Bea, 20/352-1697
T-07-065/2004
2007. december 31.
Kodolányi János Főiskola
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
02-0008-04
Csoportokkal végzett szociális munka lakóotthonokban
A lakóotthonokban folytatható szociális munka szélesebb körű alkalmazása érdekében
a tanfolyam megismerteti a hallgatókat a csoportdinamika törvényszerűségeivel, a
csoportalakítás és - vezetés módszereivel.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
46 pont
2007. február 15.
40 óra
Budapest, Székesfehérvár, Orosháza
50 000 Ft
Kevy Bea, 20/352-1697
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A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

T-07-067/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
332.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:

333.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Egészségmegőrzési Központ
2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.
Érzékenyítő tréning - segítő foglalkozású szakembereknek
A személyes gondoskodást végző személyek - lelki egészségvédelme, szakmai kiégés
megelőzése, szociális készségeik fejlesztése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
40 óra
Dunaújváros, Fejér megye
40 000 Ft
Lévay Éva, 25/412-123
S-07-005/2006
2009. december 31.

20787-1/2005
Egyesített Szociális Intézmény
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34.
Kommunikációs készségek - fejlesztése
Az idősellátásban dolgozó személyes gondoskodást végző szakdolgozók kommunikációs alapismereteinek bővítése és szakmai kommunikációs készségük fejlesztése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
25 óra
Székesfehérvár
5 000 Ft
Tóth Eszter, 22/315-258
S-07-021/2005
2008. december 31.

Szakmai tanácskozás
334.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
335.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
2463 Tordas, Gesztenyés út 1.
Szociális segítők V. Konferenciája: Standardok - protokollok - irányelvek a szociális
ellátó rendszerben
Minőségfejlesztés-minőségbiztosítás hatékonysága a tartós ellátást nyújtó intézményekben a személyre szabott ellátás elérése érdekében.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
ápoló, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, gyógytornász, mozgás terapeuta, foglalkoztás szervező, terápiás munkatárs
5 pont
2007. április 18.
6 előadás
Budapest
5 000 Ft
Mezeiné Sánta Klára, 22/467-199
K-07-040/2006
2007. december 31.
Aranyhíd Idősek Otthona Kht.
2483 Gárdony, Móricz Zs. u. 33.
Praktikus gondolatok az életminőség javításáért az idősek otthonaiban

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
336.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
337.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Több szempontból vizsgáljuk a bentlakásos intézményekben élő idős emberek
életminőségére ható körülményeket, azzal a céllal, hogy azt jobbá tegyük, jó gyakorlatok, praktikus gondolatok segítségével.
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális
munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
5 pont
2007. június
7 előadás
Gárdony, Fejér megye
10 000 Ft
Varga Éva, 70/336-9687
K-07-078/2006
2007. december 31.
Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet
8154 Polgárdi, Tekerespuszta
A súlyosan és halmozott fogyatékosság mértékének megállapításához alkalmazott
eljárások, technikák, módszerek, eszközök
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. június
5 előadás
Székesfehérvár, Fejér megye
3 600 Ft
Botka Gáborné, 22/576-210
K-07-097/2006
2007. december 31.
Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet
8154 Polgárdi, Tekerespuszta
Alkoholizmus és kezelése a szociális intézményekben
Az alkoholizmus egészségügyi, pszichológiai alapismereteinek átadása és a szenvedélybeteg személyek kezeléséhez szükséges módszerek ismertetése a szociális
intézmények segítő szakemberei részére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
6 pont
2007. június
5 előadás
Székesfehérvár, Fejér megye
3 600 Ft
Botka Gáborné, 22/576-210
K-07-098/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
338.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
2463 Tordas, Gesztenyés út 1.
Élethosszig tartó tanulás a munkára felkészítés és az aktív munka folyamatában
Külföldön megszerzett szakmai ismeretek bemutatása, átadása, a szakmai készségek és
tudás fejlesztése.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
ápoló, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
20 pont
2007. február 21-22., március 21-22., április 25-26.
6 fórum
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A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Tordas, Zsira
0 Ft
Mezeiné Sánta Klára, 22/467-199
M-07-037/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Aranyhíd Idősek Otthona Kht.
2483 Gárdony, Móricz Zs. u. 33.
Mentálisan hanyatló idősek gondozása bentlakásos intézményekben
Az idősellátás legújabb kihívásának a mentális hanyatlásban szenvedő emberek
ellátásának kérdései, a gondozás folyamatának gyakorlati tapasztalatai, azok
feldolgozása különböző szakemberek segítségével.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
15 pont
2007. szeptember-október
6 fórum
Gárdony, Fejér megye
15 000 Ft
Varga Éva, 70/336-9687
M-07-067/2006
2007. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
340.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

341.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet
8154 Polgárdi, Tekerespuszta
A támogató szolgálat területén dolgozók szakmai műhelye
Az új ismeretek elsajátítása, közös feldolgozása figyelembe véve a szakdolgozók
meglévő elméleti és gyakorlati tudását.
mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás
12 pont
2007. március
6 fórum
Székesfehérvár
12 000 Ft
Botka Gáborné, 22/576-210
M-07-104/2006
2007. december 31.
Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet
8154 Polgárdi, Tekerespuszta
A házi segítségnyújtás területén dolgozók szakmai műhelye
Az új ismeretek elsajátítása, közös feldolgozása figyelembe véve a szociális gondozók
meglévő elméleti és gyakorlati tudását.
szociális gondozó, ápoló
20 pont
2007. március, szeptember
6 fórum
Székesfehérvár
12 000 Ft
Botka Gáborné, 22/576-210
M-07-105/2006
2007. december 31.

Győr-Moson-Sopron megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
342.

1. szám

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

Sopron Megyei Jogú Város Gyermekjóléti Központ
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 26/a.
08-0101-05
A szabadidő szervezés jelentősége és lehetőségei a segítő munkában

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
343.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

344.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

345.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
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Az elméleti tudás gyakorlati alkalmazásának segítése a családgondozók, szociális
segítők napi munkája során felmerülő szakmai problémákra válaszkeresés, legújabb szakmai ismerek, módszertani ajánlások megismertetése.
családgondozó, családgondozó asszisztens, klubvezető, szociális segítő, szociális
munkás, utógondozó, helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői, gyámi, gondozói
tanácsadó
40 pont
2007. március
33 óra
Sopron
35 000 Ft
Tengerdi Antal, 99/524-361
T-08-037/2005
2008. december 31.
Sopron Megyei Jogú Város Gyermekjóléti Központ
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 26/a.
08-0101-05
A családgondozás új kihívásai és problémái a terepen
Az elméleti tudás gyakorlati alkalmazásának segítése, a családgondozók, szociális
segítők napi munkája során felmerülő problémáira válaszkeresés, legújabb szakmai
ismeretek, módszertani ajánlások megismertetése.
családgondozó, családgondozó asszisztens, klubvezető, szociális segítő, szociális
munkás, utógondozó, helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői, gyámi, gondozói
tanácsadó
40 pont
2007. március
34 óra
Sopron
35 000 Ft
Tengerdi Antal, 99/524-361
T-08-038/2005
2008. december 31.
Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon
9086 Töltéstava - Táplánypuszta,
08-0105-05
Ápolási ismeretek a bentlakást nyújtó szociális intézmények ápolást végző szakemberei számára
Ápolási ismeretek felelevenítése, új eljárások és korszerű gyógyászati eszközök és
segédeszközök megismerése a bentlakást nyújtó intézményekben dolgozó ápolást
végző szakemberek részére
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
30 pont
2007. május
40 óra
Táplánypuszta
15 000 Ft
Kincses Ágnes, 96/548-287
T-08-112/2005
2008. december 31.
Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon
9086 Töltéstava - Táplánypuszta,
08-0105-05
Mentálhigiénés Napok
A bentlakásos intézményekben élő idősek és fogyatékosok mentálhigiénés ellátásának
célja, feladatai, és módszertani kérdései.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló, foglalkoztatás
szervező, terápiás munkatárs, munkavezető, szociális munktárs/szakértő
30 pont
2007. szeptember
30 óra
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A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

Győr
20 000 Ft
Makra Ottó, 96/548-280
T-08-113/2005
2008. december 31.

Szakmai tanácskozás
346.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
347.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
348.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
349.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézménye
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
A pszichoterápiák és a mentálhigiéné kapcsolata, szakmai kompetenciahatárok
A mentálhigiéné és a pszichoterápia kapcsolata, innovatív foglalkoztatási modellek a
szociális ellátásban. (V. Regionális Mentálhigiénés Konferencia)
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. október 16-17.
20 előadás
Győr, Győr-Moson-Sopron megye
9 000 Ft
Ráczné Németh Teodóra, 96/315-786
K-08-048/2006
2007. december 31.
Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon
9086 Töltéstava - Táplánypuszta,
Hospice szemléletű ellátás az időseket ellátó bentlakásos szociális intézményekben
A szociális intézményben élőket, dolgozókat foglalkoztató életvégi kérdések, az
ember segítését, kísérését segítő Hospice - szemléltető nap szervezése ismeretnyújtási
céllal kerül megrendezésre.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
5 pont
2007. május, illetve igény szerint
5 előadás
Táplánypuszta, országosan
5 000 Ft
Dr. Wappel Lászlóné, 96/548-280
K-08-105/2006
2007. december 31.
Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon
9086 Töltéstava - Táplánypuszta,
Szociális foglalkoztatás a szociális intézményekben
A fogyatékosok foglalkoztatásával, munka-rehabilitációjával kapcsolatos kérdések, törvényi változások, problémák az intézményi foglalkoztatás vonatkozásában,
a megyei szociális és gyámhivatal, valamint a szociális intézmények munkatársai
szemszögéből.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. március
6 előadás
Győr, Győr-Moson-Sopron megye
5 500 Ft
Túróczi - Hornyák Bernadett, 96/548-280
K-08-106/2006
2007. december 31.
Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon
9086 Töltéstava - Táplánypuszta,
Szociális alapellátási konferencia

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Győr-Moson-Sopron megye szociális alapellátásának bemutatása, helyzetének
értékelése. A strukturális átalakulásba való betekintés, kiemelve a többcélú kistérségi
társulások megjelenését, feladatát, célját.
családgondozó, klubvezető, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás
5 pont
2007. május
5 előadás
Táplánypuszta, Győr-Moson-Sopron megye
5 000 Ft
Mónus Eszter, 96/548-280
K-08-108/2006
2007. december 31.

Hazai vagy külföldi tanulmányút
350.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
351.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
352.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon
9086 Töltéstava - Táplánypuszta,
Idősellátás, fogyatékos személyek ellátása Csehországban
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.
ápoló-gondozó, klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló,
szociális munkás, fejlesztő pedagógus, konduktor, foglalkoztatás szervező, terápiás
munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
10 pont
2007. április
3 nap
Prága és 20 km-es vonzásköre
25 000 Ft
Dr. Wappel Lászlóné, 96/548-280
U-08-011/2006
2007. december 31.
Sopron Megyei Jogú Város Gyermekjóléti Központ
9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a.
Kapcsolódási pontok, határterületek a segítő munkában
A segítő munka különböző területeit képviselő intézmények elemző bemutatása, a
határterületek, kompetenciahatárok tisztázása, a meglévő együttműködések továbbfejlesztése, konfliktusok tisztázása, személyes tapasztalatszerzés.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
15 pont
2007. április
6 fórum
Sopron, Győr-Moson-Sopron megye
15 000 Ft
Tengerdi Antal, 99/524-361
M-08-066/2006
2007. december 31.
Családsegítő Szolgálat
9024 Győr, Lajta u. 21.
Műhelyprogram a rendszeres szociális segélyben részesülőkkel foglalkozó szakemberek számára
A szakmai munka során felmerülő dilemmák. A feladatmegoldás nehézségeinek
megbeszélése, elemzése.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális munkás
15 pont
2007. március, illetve igény szerint
6 fórum
Győr, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye
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1. szám

A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

6 000 Ft
Bencsné Kazó Judit, 96/517-737
M-08-071/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon
9086 Táplánypuszta,
Az idősödés és az idősek ellátásának aktuális kérdései
Az idősgondozásban résztvevők gerontológiai és gondozási ismereteinek bővítése,
aktualizálása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
15 pont
2007. február
6 fórum
Győr, Győr-Moson-Sopron megye, országosan
15 000 Ft
Makra Ottó, 96/548-280
M-08-115/2006
2007. december 31.

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
Hajdú-Bihar megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
354.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
355.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
FI 17198
A munka világa
A „Munka világa” szakmai tanfolyam a munkanélküliség társadalmi következményeivel szembe találkozó, emberi, családi problémáinak megoldásához eszközöket
kereső szakemberek számára nyújt elméleti, szakpolitikai és gyakorlati, szociális
szolgáltatások szervezéséhez szükséges ismereteket.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
2007. január 10.
42 óra
Debrecen
15 000 Ft
Dr. Csoba Judit, 52/512-900/22118
T-09-010/2006
2009. december 31.
Sillabusz 2000 Humánszolgáltatásokat szervező Közkereseti Társaság
4033 Debrecen, Sámsoni út 67.
09-0197-05
A hatékony háztartás gazdálkodási, szervezésbeli és védelmi feladatai szociális
gondozók, ápolók részére
A háztartási ismeretek, a személyi szükségletek optimális kielégítését szolgáló
programok, gyarkorlati technikák, melyek alkalmazásával elősegíthetik az ellátottak
biztonságérzetét.
ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló
30 pont
2007. március 20.-április 13., szeptember 25.-október 18., október 23.-november 15.
40 óra
Debrecen
18 000 Ft
Nemes Adél, 52/423-962
T-09-015/2006
2009. december 31.

1. szám
356.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
357.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

358.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

359.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
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Sillabusz 2000 Humánszolgáltatásokat szervező Közkereseti Társaság
4033 Debrecen, Sámsoni út 67.
09-0197-05
Az életminőség javítását és az egészségi egyenlőtlenség csökkentését biztosító
helyi és kistérségi stratégiák- beavatkozások tervezése, gyakorlata
Az egészségfejlesztés korszerű eszközeivel, helyi szinten javítani az emberek
egészségét, életminőségét. Stratégiai tudás elsajátítása, amely szektorokat bevonó
cselekvés iránt elkötelezett és lakossági szükségletekre épít.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. március 20.-április 13., szeptember 25.-október 18., október 23.-november 15.
40 óra
Debrecen
18 000 Ft
Nemes Adél, 52/423-962
T-09-016/2006
2009. december 31.
Sillabusz 2000 Humánszolgáltatásokat szervező Közkereseti Társaság
4033 Debrecen, Sámsoni út 67.
09-0197-05
Speciális és különleges szükségletű gyermekek nevelése lakásotthoni körülmények között
Elméleti és gyakorlati módszerek átadása a lakásotthonban élő, nehezen vagy
„másként” kezelhető gyermekekkel dolgozók számára.
gyermekfelügyelő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, fejlesztő pedagógus,
konduktor, gyermekvédelmi asszisztens
40 pont
2007. május 29.-július 5., szeptember 4.-október 11., november 13.-december 20.
36 óra
Debrecen, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
20 000 Ft
Nemes Adél, 52/423-962
T-09-039/2006
2009. december 31.
DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság
4130 Derecske, Morgó tanya 1.
09-0045-05
Az ápolási dokumentáció értelmezése és gyakorlati alkalmazása a szociális
intézményekben
Az ápoló személyzet megfelelő jogszabályi ismeretek után jártasságot szerezzen az
adminisztratív feladatok végzésében.
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló
30 pont
igény szerint
40 óra
Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, SzabolcsSzatmár-Bereg megye
18 000 Ft
Gellén Imre, 54/721-055
T-09-064/2006
2009. december 31.
DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság
4130 Derecske, Morgó tanya 1.
09-0045-05
A közösségi pszichiátria alapjai - elmélet és gyakorlat
A közösségi pszichiátriai ellátást végző szakemberek felkészítése, problémakezelés,
speciális jogi ismeretek elsajátítása, mely hozzásegíti a pszichiátriai beteg környezetébe való visszailleszkedését.
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A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

360.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
361.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
362.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

1. szám

ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális
munkás, pedagógus, pszichiátriai gondozó
50 pont
igény szerint
60 óra
Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, SzabolcsSzatmár-Bereg megye
23 000 Ft
Gellén Imre, 54/721-055
T-09-065/2006
2009. december 31.
DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság
4130 Derecske, Morgó tanya 1.
09-0045-05
Pszichiátriai ismeretek (pszichopatológia, pszichofarmakológia) - elmélet és gyakorlat
A tanfolyam célja egyrészt a pszichopatológiai szemléletmód kialakítása, másrészt
a pszichiátriában használatos gyógyszerek hatásmechanizmusának, alkalmazásának,
mellékhatásainak hatékony megismerése.
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális
munkás, pedagógus, pszichiátriai gondozó
50 pont
igény szerint
60 óra
Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, SzabolcsSzatmár-Bereg megye
23 000 Ft
Gellén Imre, 54/721-055
T-09-066/2006
2009. december 31.
HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona Közhasznú
Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c.
09-0084-06
Ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatásának hatékonyságáért - tanfolyam
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 támogatására. A képzés az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatásának jogszabályi és gyakorlati követelményein túl a közvetett célcsoport speciális szükségleteire és élethelyzetére vonatkozó esélyegyenlőségi, társadalmi, munkaerő-piaci,
gyógypedagógiai ismereteket is tartalmaz.
klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető
36 pont
2007. május
60 óra
Hajdúszoboszló, Hajdú-Bihar megye
30 000 Ft
Harangi Melinda, 52/557-820
T-09-109/2006
2009. december 31.
HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona Közhasznú
Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c.
09-0084-06
Decubitus megelőzése és gyógyítása

1. szám
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
363.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
364.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
365.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
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Egységes szemlélet kialakítása a korszerű sebkezelési eljárások szakszerű alkalmazása, a nehezen gyógyuló krónikus sebek színvonalas kezelése.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
45 pont
2007. április 16.
36 óra
Hajdúszoboszló, Hajdú-Bihar megye
20 500 Ft
Harangi Melinda, 52/557-820
T-09-110/2006
2009. december 31.
Sillabusz 2000 Humánszolgáltatásokat Szervező Közkereseti Társaság
4033 Debrecen, Sámsoni út 67.
09-0197-05
Az idősek jó életminőségének fenntartása a gondozási tevékenység során
Az egészségfejlesztés korszerű módszereivel az időskori jó életminőség fenntartásának megtanítása, a gondozó és gondozott együttműködésével az egyén által
befolyásolható életmódi kockázati tényezők csökkentése.
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
35 pont
2007. március 20.-április 13., szeptember 25.-október 18., október 23.-november 15.
40 óra
Debrecen
18 000 Ft
Nemes Adél, 52/423-962, 70/243-0439
T-09-008/2005
2008. december 31.
Forrás Lelki Segítők Egyesülete
4031 Debrecen, Ember Pál u. 19.
05-0022-03
Szenvedélybetegek segítése a szociális alapellátások keretein belül
Addiktív problémával küszködők segítségének elméleti és gyakorlati szakmai
hátterének megteremtése a szenvedélybetegek közösségi ellátása, alacsonyküszöbű
szolgáltatása, nappali ellátás keretein belül.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március
30 óra
Debrecen
10 000 Ft
Fehér Otilíla, 52/428-004
T-09-088/2005
2008. december 31.
Dermák Derecskei Mentálhigiénés Ápolási Központ Közhasznú Társaság
4130 Derecske, Morgó tanya 1.
09-0045-05
Mentálhigiénés munkatársak szerepe a fogyatékosok rehabilitációjában
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 megoldásához közelebb kerüljenek.
mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
30 pont
igény szerint
64 óra
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A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

igény szerint
24 000 Ft
Vezendi Márta, Kántor Ibolya, 54/721-055
T-09-099/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

Dermák Derecskei Mentálhigiénés Ápolási Központ Közhasznú Társaság
4130 Derecske, Morgó tanya 1.
09-0045-05
Felkészítő tanfolyam pszichiátriai lakóotthonok munkatársai részére
A pszichiátriai betegek lakóotthonaiban élők életminőségének kialakítása és javítása.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
ápoló, munkavezető
30 pont
igény szerint
48 óra
igény szerint
21 000 Ft
Kántor Ibolya, 54/721-055
T-09-100/2005
2008. december 31.

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
367.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

368.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

369.

1. szám

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

Dermák Derecskei Mentálhigiénés Ápolási Központ Közhasznú Társaság
4130 Derecske, Morgó tanya 1.
09-0045-05
Az agresszió problémái korunkban
Az agresszió problémái korunkban
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, fejlesztő
pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
30 pont
igény szerint
40 óra
Kiskunhalas
12 000 Ft
Borbás Andrea, 77/423-390
T-09-101/2005
2008. december 31.
Dermák Derecskei Mentálhigiénés Ápolási Központ Közhasznú Társaság
4130 Derecske, Morgó tanya 1.
09-0045-05
Gerontopszichiátria gyakorlati vonatkozásai a szociális ellátásban
A pszichiátriai ellátásban előforduló gerontológiai állapotok kezelése, megelőzése.
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, fejlesztő
pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
35 pont
igény szerint
40 óra
Kiskunhalas
12 000 Ft
Borbás Andrea, 77/423-390
T-09-102/2005
2008. december 31.
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
09-0213-05
Az alkalmazkodási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek re-szocializációjának
módszerei

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
370.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
371.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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A képzés célja, hogy a mindennapok során is alkalmazható ismereteket nyújtson a
családban élő, vagy családjukból kiemelt gyermekek szociális alkalmazkodási
problémáinak felismerésére, kezelésére, megelőzésére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
igény szerint
42 óra
Debrecen
25 000 Ft
Dió Zoltán, 52/316-289
T-09-136/2005
2008. december 31.
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
09-0213-05
A jelen ifjúsági szubkultúráinak jellemzői - az ifjúságsegítő munka aktuális
feladatai
A képzés célja, hogy az ifjúságvédelemben, gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára új ismereteket nyújtson a mai szubkultúrákról, a különböző szubkultúrákban élő fiatalok speciális problémáiról.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
50 pont
igény szerint
42 óra
Debrecen
20 000 Ft
Dió Zoltán, 52/316-289
T-09-137/2005
2008. december 31.
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
09-0213-05
Új szolgáltatások az idősgondozásban és a házi segítségnyújtásban
A képzés célja, hogy a gondozók képessé váljanak oyan komplex támogatás nyújtására, amely által a gondozott/beteg életminősége javul, egészségi állapota fenntartható.
ápoló-gondozó, szociális gondozó
35 pont
igény szerint
50 óra
Debrecen
18 000 Ft
Dió Zoltán, 52/316-289
T-09-104/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
372.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

ERGO Training Oktatási és Szolgáltató Bt.
4032 Debrecen, Békéssy B. u. 10. III/27.
Kiégés-megelőzés a team-munka erősítésével és a konfliktuskezelés új módszerével
A team-munka eredményességét növelő új konfliktuskezelési módszer megismertetése és gyakorlatba ültetése, ezáltal a munkahelyi légkör kedvezőbbé alakítása,
amely kiégés-megelőző hatású.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. április, május, június
30 óra
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A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

373.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
374.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
375.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
376.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

1. szám

Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, SzabolcsSzatmár-Bereg megye, országosan
13 000 Ft
Kardos Edit, 52/311-013
S-09-003/2006
2009. december 31.
„Jövődért” Alapítvány
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9.
Konfliktuskezelő tréning
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. március 1., június 1., szeptember 1.
30 óra
Debrecen
25 000 Ft
Kiss Lajos, 52/310-333
S-09-031/2006
2009. december 31.
H - Dragon - 7 Bt.
4032 Debrecen, Újrétje u. 24.
Mediációs technikák II. - A közvetítés gyakorlata az egyes munkaterületek
speciális egységeinek megfelelően
A Mediáció II. technikák képzés célja a szociális területen dolgozók konfliktusmegoldó képességének, készségének fejlesztése. A mediáció módszerének elméleti
és gyakorlati elsajátítása úgy, hogy területükön képesek legyenek a mediáció
alkalmazására.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
országosan
25 000 Ft
Bartháné Dr. Kmetty Éva, 30/426-0142
S-09-060/2006
2009. december 31.
H - Dragon - 7 Bt.
4032 Debrecen, Újrétje u. 24.
A konfliktuskezelés lehetőségei: mediációs technikák I.
A szociális területen dolgozó munkatársak konfliktuskezelő képességének fejlesztése, a mediáció módszerének megismerése. A program résztvevői a képzés során
alkalmassá válnak a mediációra alkalmas esetek felismerésére, a mediációs módszer
alkalmazására.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
országosan
20 000 Ft
Bartháné Dr. Kmetty Éva, 30/426-0142
S-09-061/2006
2009. december 31.
H - Dragon - 7 Bt.
4032 Debrecen, Újrétje u. 24.
Minőségbiztosítási alapismeretek és alkalmazásuk a szociális szférában

1. szám
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
377.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

378.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

379.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

380.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
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A hallgatók ismerkedjenek meg a minőségirányítás bevezetésének feltételeivel,
lehetőségeivel. Szerezzenek a szociális területen alkalmazható ismereteket a minőségbiztosításról.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
országosan
25 000 Ft
Bartháné Dr. Kmetty Éva, 30/426-0142
S-09-064/2006
2009. december 31.
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9.
Esetmegbeszélő csoport, gyermekvédelmi alap- és szakellátásban dolgozók részére
A résztvevők szakmai önismeretének fejlesztése, hozott eseteik további vezetésének
elősegítése tapasztalati tanulás útján.
családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő,
gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő
28 pont
2007. február
30 óra
Debrecen, Hajdú-Bihar megye
20 000 Ft
Kotánné Kádár Éva, 52/532-793
S-09-070/2006
2009. december 31.
Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Kommunikációfejlesztő tréning szenvedélybetegekkel foglalkozó szociális szakemberek részére
A tréning ideje alatt a résztvevők önismeretének és kommunikációjának fejlesztése,
a mentálhigiénés szemléletmód, mint új prevenciós módszer megismerése a cél.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
27 pont
igény szerint
30 óra
országosan
15 000 Ft
Juhász Béla Szilárd, 52/414-089
S-09-073/2006
2009. december 31.
„Lelkierő” Fiatalon a Fiatalokért Egyesület
4024 Debrecen, Piac u. 58. fszt. 8.
Csoportszupervízió szociális területen dolgozó munkatársak számára
A szociális segítő munka során felvetődő dilemmák feldolgozása a szupervízió
módszerével.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
28 pont
igény szerint
30 óra
országosan
15 000 Ft
Juhász Béla Szilárd, 52/414-089
S-09-077/2006
2009. december 31.
„Lelkierő” Fiatalon a Fiatalokért Egyesület
4024 Debrecen, Piac u. 58. fszt. 8.
Kiégést (Burn-out) megelőző tréning
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A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
381.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
382.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
383.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:

1. szám

A szociális szférában dolgozó szakemberek lelki egyensúlyának fenntartása, a
személyiségének karbantartása, a munkahelyi táppénzes hiányzások és a fluktuáció
csökkentése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
országosan
15 000 Ft
Juhász Béla Szilárd, 52/414-089
S-09-078/2006
2009. december 31.
H - Dragon - 7 Bt.
4032 Debrecen, Újrétje u. 24.
Kiégést megelőző (burn-out) tréning
A szociális területen dolgozó (különösen a kiemelten veszélyeztetett, több éve
dolgozó, különösen megterhelő munkakörű) kollégák érzelmi kifáradásának megelőzése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
országosan
20 000 Ft
Bartháné Dr. Kmetty Éva, 30/426-0142
S-09-085/2006
2009. december 31.
HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona Közhasznú
Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c.
Időgazdálkodás - szakmai személyiségfejlesztő tréning
A hatékony időgazdálkodás elveinek megértése és módszereinek elsajátítása,
ezáltal a segítő foglalkozásúak munkaidejének, és erőforrásainak hatékony felhasználása, a helyes egyensúly megtalálása a munkavégzés és a magánélet között.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. június, október
31 óra
Hajdószoboszló, Hajdú Bihar megye
35 500 Ft
Lakatos Ildikó, 52/557-682
S-09-095/2006
2009. december 31.
HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona Közhasznú
Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c.
Burn-Out Megelőzés - Szakmai személyiségfejlesztő tréning
A kiégési tömegegyüttes felismerésének és a megelőzés lehetséges módszereinek
elsajátítása.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
25 pont
2007. június, október
31 óra
Hajdószoboszló, Hajdú Bihar megye
21 300 Ft
Bodnárné Rácz Erika, 52/557-682
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384.

S-09-096/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Kép - Más - Kép Okatatásszervező Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
4031 Debrecen, Tócóskert tér 5. VIII/64.
Felnőtté válás a gyermekvédelemben. Utógondozói, gyermekvédelmi ellátottak
társadalmi beilleszkedésének problémái - Esetmegbeszélő csoport
A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek énélményű tanulása, együttműködő
problémakezelése a gyermekvédelem rendszerében nevelkedő, társadalmi beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiatalok problémakörében. Az esetek további
kreatív vezetésének elősegítése.
gyermekvédelemben dolgozó szakemberek
25 pont
igény szerint
32 óra
országosan
50 000 Ft
Muszkáné Varga Beáta, 20/801-1559
S-09-100/2006
2009. december 31.

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
386.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
387.
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A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:

385.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:

Kép - Más - Kép Okatatásszervező Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
4031 Debrecen, Tócóskert tér 5. VIII/64.
Kiégést megelőző tréning
A segítő szakmában dolgozó szakemberek elsajátítják azokat a képességeket,
módszereket, amelyek hozzájárulhatnak személyiségük, készségük további kimunkálásához, lelki, mentális egészségük megőrzéséhez, ezáltal a kiégés megelőzéséhez.
gyermekvédelemben dolgozó szakemberek
25 pont
igény szerint
30 óra
országosan
50 000 Ft
Varga Beáta, 20/801-1559
S-09-101/2006
2009. december 31.
Kép - Más - Kép Okatatásszervező Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
4031 Debrecen, Tócóskert tér 5. VIII/64.
Konfliktuskezelés a gyermekvédelemben. Alternatív konfliktuskezelési technikák
Konfliktusok kezelése a gyermekvédelmi munka során. Készségek fejlesztése az
együttműködésre, a kommunikációra, a vitakultúrára, az értő beszélgetés, a döntéshozatal gyakorlata.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
országosan
50 000 Ft
Erdei Sándor, 20/800-8595
S-09-102/2006
2009. december 31.
Erdei Sándor
4087 Hajdúdorog, Újtelep u. 20.
Konfliktuskezelés, mediáció a gyermekvédelemben - Konfliktuskezelő tréning
Konfliktusok kezelése a gyermekvédelmi munka során a mediáció módszertani
elemeivel. Készségek fejlesztése az együttműködésre, a kommunikációra, a vitakultúrára, az értő beszélgetés, a döntéshozatal gyakorlata.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
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Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

igény szerint
30 óra
igény szerint
50 000 Ft
Erdei Sándor, 20/382-2716
S-09-011/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

Varga Beáta
4564 Nyírmada, Honvéd út 4/A.
Kiégést megelőző tréning
A segítő szakmában dolgozó szakemberek elsajátítják azokat a képességeket,
módszereket, amelyek hozzájárulnak személyiségük, készségük további kimunkálásához, lelki mentális egészségük megőrzéséhez, ezáltal a kiégés megelőzéséhez.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
50 000 Ft
Varga Beáta, 70/948-9797
S-09-012/2005
2008. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
389.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

390.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

391.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
Csoport - szupervízió
Szakmai tapasztalatok tanulási folyamatban történő feldolgozása, szakmai kompetencia, önismeret fejlesztése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
28 óra
Debrecen
34 000 Ft
Herczeg Zoltán, 52/316-289, 52/536-796
S-09-087/2005
2008. december 31.
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
Team - szupervízió
A szociális intézmények munkatársainak együttműködését és a szervezeti kapcsolatok
megértését segítő szakmai-szervezeti tapasztalatok közös feldolgozása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
28 óra
Debrecen, illetve igény szerint
24 000 Ft
Herczeg Zoltán, 52/316-289, 52/536-796
S-09-088/2005
2008. december 31.
Humán Fejlesztők Kollégiuma
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
Csapatépítő tréning
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges

1. szám

392.

35 pont
igény szerint
28 óra
Debrecen
34 500 Ft
Herczeg Zoltán, 52/316-289, 52/536-796
S-09-095/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

AVP HUNGARY Közhasznú Egyesület
4029 Debrecen, Lórántffy u. 16.
Konfliktuskezelő tréning a személyes gondoskodást végző személyek számára az
AVP módszereivel
A tréning célja a gyremekotthonban, lakásotthonban, nevelőszülőknél, egészségügyi gyermekotthonban élő fiatalok, időskori gondozottak, hajléktalanok között
dolgozóknak eszközöket adni a mindennapos konfliktusos helyzetek kezelésére.
gyermekvédelemben, családgondozásban, idősgondozásban, hajléktalan ellátásban,
fogyatékosok szociális ellátásában, rehabilitációjában dolgozók
25 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
23 000 Ft
Dr. Patkó Kornélia, 70/316-0560
S-09-002/2004
2007. december 31.

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:
A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján
a pedagógus továbbképzésben a program
indítási engedélyszáma:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
394.

289

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:

393.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:

3108-1/2006

OM 300/24/2006
OKTATRÉN BT
2600 Vác, Köztársaság u. 26.
Kiégés megelőzése, stresszkezelés
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
32 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
25 000 Ft
Bencze Éva, 30/253-8625
S-09-012/2004
2007. december 31.
OKTATRÉN BT
2600 Vác, Köztársaság u. 26.
Tanácsadási képességfejlesztés
A tanácsadó tudjon reális támogatást adni, segíteni a problémákban és konfliktusokban, a hatékony kommunikációs eszközök és a tanácsadás folyamatában szerzett
ismereteink bővítésével.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
25 000 Ft

290
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A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Bencze Éva, 30/253-8625
S-09-013/2004
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság
4130 Derecske, Morgó tanya 1.
A zavaró viselkedés értelmezése, kezelése
A szociális terület szakdolgozói részére tréning biztosítása, melynek tartalma:
zavaró viselkedés (agresszió) kezelése, problémamegoldó módszerek ismertetése
és gyakorlása.
ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs,szociális gondozó, szociális munkás
25 pont
igény szerint
36 óra
igény szerint
17 500 Ft
Kántor Ibolya, 54/721-055
S-09-103/2004
2007. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szakmai tanácskozás
396.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja
4026 Debrecen, Mester u. 1.
Észak - Alföldi Régió VI. Szociális Szakmai Konferencia
Szakmai találkozó és ismeretnyújtás a szociális szférában dolgozók számára.
családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális
segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pszichológus, szociális
munkatárs/szakértő
5 pont
2007. május 22-23.
8 előadás
Debrecen, Hajdú-Bihar megye
12 000 Ft
Orosz Ibolya Aurélia, 52/411-133, 52/415-576
K-09-063/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
397.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

„Jövődért” Alapítvány
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9.
Bántalmazott gyermekek a szakellátásban. A felismerés - a beavatkozás - a
kezelés lehetőségei, módjai
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. március, szeptember
6 fórum
Debrecen, Hajdú-Bihar megye
12 000 Ft
Ferenczi Beáta, 52/310-333
M-09-023/2006
2007. december 31.

1. szám
398.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
399.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
400.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
401.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
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Hosszúpályi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani
Gyermekjóléti Szolgálat
4274 Hosszúpályi, Petőfi köz 7.
A gyermekjóléti alapellátás, alapszolgáltatások egyes kérdéseinek megbeszélése
Kistérségi körzetként szakmai műhelysorozat szervezése a gyermekjóléti szolgáltatást
végzők részére. Aktuális kérdések és a gyakorlati tapasztalatok átadása egymásnak
az egységes szemlélet és gyakorlat kialakítására.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális munkás
20 pont
2007. február-július
6 fórum
Hosszúpályi, Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény, Püspökladány, Hajdú-Bihar megye
6 000 Ft
Kovácsné Nagy Tímea, 52/598-438
M-09-048/2006
2007. december 31.
Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja
4026 Debrecen, Mester u. 1.
Az aktív korú nem foglalkoztatottak segélyében részesülők beilleszkedési programja
szakmai műhelysorozat
Továbbképzési lehetőség nyújtása azon intézmények/szervezetek számára, akik
részt vesznek az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres segélyében részesülők
beilleszkedési programjában.
beilleszkedési programmal foglalkozó szakemberek
20 pont
2007. március
6 fórum
Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, SzabolcsSzatmár-Bereg megye
8 000 Ft
Dr. Éles Csabáné Lányi Mária, 52/411-133, 52/415-576
M-09-054/2006
2007. december 31.
Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9.
Gyámi szakmai műhely
Gyámi/hivatásos tevékenységet végző gyermekvédelmi szakemberek számára speciális
ismeret közvetítése tematikus előadásokkal, konzultációs lehetősséggel, tapasztalatcserével és intézménylátogatással.
gyám, hivatásos gyám
12 pont
2007. február 23.
10 fórum
Debrecen, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
12 000 Ft
Kotánné Kádár Éva, 52/532-793
M-09-065/2006
2007. december 31.
HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona Közhasznú
Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c.
Szakmai műhely mentálhigiénés szakemberek részére
Aktuális szakmai feladatok, problémák, témák feldolgozása a mentálhigiéné területéről.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
15 pont
2007. március
6 fórum
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A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

402.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

403.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

Hajdúszoboszló, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
9 000 Ft
Bencsik Mariann, 52/557-820
M-09-107/2006
2007. december 31.
HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthona Közhasznú
Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c.
Idősek foglalkoztatását segítő tevékenység - az idősek klubjaiban és bentlakásos
intézményeiben
Kézműves technikák alkalmazásának továbbadása, megtanítása, az idős emberek
meglévő képességeinek megtartása, fejlesztése.
klubvezető, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező
15 pont
2007. szeptember 10.
8 fórum
Hajdúszoboszló, Hajdú-Bihar megye
18 800 Ft
Bodnárné Rácz Erika, 52/557-820
M-09-108/2006
2007. december 31.
Kép - Más - Kép Okatatásszervező Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
4031 Debrecen, Tócóskert tér 5. VIII/64.
Munkaerő-piaci kihívások a gyermekvédelemben. Szakmai műhely.
Szakmai műhelymunka keretében feltárni a gyermekvédelmi ellátásba kerülő
gyerekek, fiatalok munkaerő-piaci problémáit, a társadalomba való visszavezetési,
a munka világába való beilleszkedési nehézségeit, lehetőségeit.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
20 pont
igény szerint
6 fórum
országosan
40 000 Ft
Erdei Sándor, 20/800-8595
M-09-111/2006
2007. december 31.

Heves megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
404.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

405.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
04-0006-04
Speciális szakmai továbbképző tanfolyam társastánc művészeti ágban
Értelmi fogyatékosok művészeti felkészítését végző szociális szakemberek speciális
szakmai továbbképzése társastánc művészeti ágban.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március 5-9.
32 óra
Eger
52 000 Ft
Asztalos Zsolt, 36/430-598
T-10-003/2006
2009. december 31.
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
04-0006-04
Speciális szakmai továbbképző tanfolyam bábozás művészeti ágban

1. szám
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
406.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

407.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

408.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

409.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
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Értelmi fogyatékosok művészeti felkészítését végző szociális szakemberek speciális
szakmai továbbképzése bábozás művészeti ágban.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március 5-9.
32 óra
Eger
52 000 Ft
Asztalos Zsolt, 36/430-598
T-10-004/2006
2009. december 31.
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3300 Eger, Bem Tábornok út 3.
04-0006-04
Speciális szakmai továbbképző tanfolyam színjátszás művészeti ágban
Értelmi fogyatékosok művészeti felkészítését végző szociális szakemberek speciális
szakmai továbbképzése színjátszás művészeti ágban.
értelmi fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek
40 pont
2007. március 5-9.
32 óra
Eger
52 000 Ft
Asztalos Zsolt, 36/430-598
T-10-065/2005
2008. december 31.
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3300 Eger, Bem Tábornok út 3.
04-0006-04
Speciális szakmai továbbképző tanfolyam néptánc művészeti ágban
Értelmi fogyatékosok művészeti felkészítését végző szociális szakemberek speciális
szakmai továbbképzése néptánc művészeti ágban.
értelmi fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek
40 pont
2007. március 5-9.
32 óra
Eger
52 000 Ft
Asztalos Zsolt, 36/430-598
T-10-066/2005
2008. december 31.
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3300 Eger, Bem Tábornok út 3.
04-0006-04
Speciális szakmai továbbképző tanfolyam kézművesség művészeti ágban
Értelmi fogyatékosok művészeti felkészítését végző szociális szakemberek speciális
szakmai továbbképzése kézművesség művészeti ágban.
értelmi fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek
40 pont
2007. március 5-9.
32 óra
Eger
58 000 Ft
Asztalos Zsolt, 36/430-598
T-10-067/2005
2008. december 31.
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3300 Eger, Bem Tábornok út 3.
04-0006-04
Speciális szakmai továbbképző tanfolyam hangszeres zene művészeti ágban
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A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

410.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
411.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
412.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

1. szám

Értelmi fogyatékosok művészeti felkészítését végző szociális szakemberek speciális
szakmai továbbképzése hangszeres zene művészeti ágban.
értelmi fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek
40 pont
2007. március 5-9.
32 óra
Eger
52 000 Ft
Asztalos Zsolt, 36/430-598
T-10-068/2005
2008. december 31.
Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
04-0152-03
Gyermekbántalmazás, rossz bánásmód kezelése a gyermekvédelmi alapellátásban és
szakellátásban dolgozók részére
Elméleti- és gyakorlati ismeretek átadása, amely alkalmassá teszi a szakembereket a
gyermekbántalmazás és a rossz bánásmód jogi és pszichológiai értelmezésére,
felismerésére, kezelésére.
családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó
40 pont
2007. április-június
30 óra
igény szerint
35 000 Ft
Mentuszné Dr. Terék Irén, 36/411-940/146
T-10-005/2004
2007. december 31.
Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani
Intézete
3346 Bélapátfalva, Petőfi u. 25.
10-0123-05
A HOSPICE szellemű ellátás és a szociális gondozás-szolgáltatás találkozási pontjai
A szociális alap -és szakellátásban dolgozók (elsősorban gondozónők) ismerjék meg a
haldokló betegek hospice szellemű ellátásának alapjait, módszereit, szakmaiságát,
a hospice szolgálatok intézményes világát.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
igény szerint
42 óra
Bélapátfalva
32 000 Ft
Bársony András, 36/554-014
T-10-077/2004
2007. december 31.
Bölcsődei Igazgatóság Észak-Magyarországi Regionális Módszertani Bölcsőde
3300 Eger, Arany János út 20/a.
10-0254-04
Beszélgető szülőcsoportok a bölcsődében
A bölcsődevezetők képesek legyenek a beszélgető szülőcsoportokat a bölcsődei
gyakorlatban integrálni úgy, hogy az a szülők segítségét, a bölcsőde-család kapcsolat, a kisgyermekek sikeresebb fejlesztését szolgálják.
bölcsődevezetők
40 pont
igény szerint
40 óra
Eger

1. szám
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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13 000 Ft
Kovácsné B. Ildikó, 36/789-590
T-10-113/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
413.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

414.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
415.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Kolinda BT
3324 Felsőtárkány, Hegyalja u. 22.
Szerepek és maszkok
A szakmai személyiség és a szakmai szerepek kölcsönhatásának elemzése és megértése annak érdekében, hogy a személyiség autonómiája fejlődjön és a tevékenység
hatékonysága növekedjen.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
országosan
25 000 Ft
Godó János, 20/375-5637
S-10-021/2006
2009. december 31.
Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani
Intézménye
3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor u. 25.
Önismereti tréning szakmai attitűdök és értékek területén
Szakmai készségek, attitűdök és értékek sajátélményű átélése, valamint ezek értékelő
elemzése. A stresszel való megküzdés technikájának elsajátítása.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
30 pont
igény szerint
32 óra
Bélapátfalva
20 000 Ft
Bársony András, 36/554-014
S-10-075/2005
2008. december 31.
PSZICHÉ-TRÉNING BT Oktató, Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
3232 Mátrafüred, Abasári u. 9.
A segítők segítése, szupervízió
A saját tapasztalatra épülő tanulási folyamatban a szakmai elakadások, problémák reflektív feldolgozása: a szakmai kompetencia és a motiváció fejlesztése, a
munkával járó stressz oldása és a kiégés megelőzése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
32 óra
igény szerint
30 000 Ft
Kovács Győző, 30/565-8325
S-10-041/2004
2007. december 31.

Szakmai tanácskozás
416.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

Napsugár Gyermekjóléti Intézmény Módszertani Gyermekjóléti Szolgálata
3000 Hatvan, Balassi B. u. 14.
Gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők jelenléte a gyermekvédelmi rendszerben
A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek részére információ és tapasztalatcsere lehetősége a gyermek- és fiatalkori bűnelkövetés témakörében.
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A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. szeptember 18.
6 előadás
Hatvan, Heves megye
2 000 Ft
Dobó Katalin Krisztina, 37/342-599, 37/341-535
K-10-018/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Napsugár Gyermekjóléti Intézmény Bölcsődéje
3000 Hatvan, Pázsit út 41.
Gyermekszemek tükrében
Célja, hogy a csecsemő és kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek számára
megkönnyítse a családban előforduló ártalmak felismerését és kezelését a gyermekcsoportban.
csecsemő és kisgyermekkel foglalkozók számára
5 pont
2007. október 12.
5 előadás
Hatvan, Heves megye
0 Ft
Farkasné Farkas Aranka, 37/342-803
K-10-020/2006
2007. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
418.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
419.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani
Intézete
3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor u. 25.
Minőségfejlesztések a szociális szolgáltatásokban (alapszolgáltatásoktól a komplex
szolgáltatásokig)
Szociális intézmények minőségfejlesztési törekvéseihez kíván hatékony elméleti és
gyakorlati segítséget nyújtani a szakmai tanácskozás.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. március
8 előadás
Eger, Heves megye
9 000 Ft
Bársony András, 36/554-310
K-10-055/2006
2007. december 31.
Bölcsődei Igazgatóság Észak Magyarországi Regionális Módszertani Bölcsőde
3300 Eger, Arany J. u. 20/a.
A mesevilág és a gyermekkor
A mese gyermekkorban betöltött szerepének mélyebb megélése, széles körű és
erőteljes hatásának megértése. A mese hatása a gyermek értelmi-érzelmi-, szociálisesztétikai fejlődésére.
ápoló-gondozó, bölcsőde- és óvodavezetők
5 pont
2007. július
9 előadás
Eger, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
2 000 Ft
Kovácsné Bárány Ildikó, 36/310-924
K-10-109/2006
2007. december 31.

1. szám
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Jász-Nagykun-Szolnok megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
420.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

421.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

422.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
423.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

Egészségügyi és Szociális Szakközép és Szakiskola és Alternatív Gimnázium
5000 Szolnok, Abonyi u. 36.
05-0062-02
A korszerű sürgősségi ellátás
A szociális ellátás területén dolgozók körében a korszerű sürgősségi ellátás alapismereteinek megismertetése, készség szintjén való elsajátítatása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
igény szerint
50 óra
országosan
25 000 Ft
Pusztai János, 56/375-106
T-11-005/2006
2009. december 31.
Jász-Nagykun-Szolnok megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális
Szellemi Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
16-0138-04
Lelki önvédelem a szociális gondozó és ápolók munkájában
A szociális szak- és alapellátásban dolgozó szakemberek személyiség-lélektani ismereteinek bővítése, önismeret, emberismeret mélyítése.
ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló
30 pont
2007. tavasz
33 óra
Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve országosan
15 000 Ft
Bali - Kiss Mária, 56/410-030
T-11-049/2006
2009. december 31.
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi
Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
16-0138-04
Bekerülés nehézségei a gyermekvédelmi szakellátásba
Szakmai felkészítés és segítség adása a gyermekvédelemben dolgozóknak, hogy
kellő felkészültséggel képesek legyenek fogadni a családból kiemelt, krízisen
átesett gyermekeket.
családgondozó, családgondozó asszisztens, mentálhigiénés munkatárs, gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, örökbefogadási tanácsadó, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, nevelőszülői,
gyámi, gondozói tanácsadó
30 pont
igény szerint
35 óra
igény szerint
35 000 Ft
Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030
T-11-052/2005
2008. december 31.
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi
Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
05-0208-02
Az információs szolgáltatás gyakorlata
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A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

424.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

425.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

426.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

A szociális információs szolgáltatás nyújtásával megbízott személy felkészítése a
jogszabályban megfogalmazott követelmények teljesítésére, a szolgáltatás működtetésére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
igény szerint
35 óra
igény szerint
15 000 Ft
Dr. Nagyné Varga Ilona, 56/410-030
T-11-092/2005
2008. december 31.
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi
Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
16-0138-04
Az alapellátásban dolgozó szakember feladata a szociális tervezésben
A résztvevők tájékozatása és felkészítése az aktuális tervező munkákba való bekapcsolódásra, a stratégiai tervezés első fázisához kapcsolódó hatékony módszerek
megismerésével.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
igény szerint
35 óra
igény szerint
15 000 Ft
Bali - Kiss Márta, 56/514-946
T-11-110/2005
2008. december 31.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődei Igazgatósága
5000 Szolnok, Jósika út 4.
16-0257-05
Korai fejlesztés a bölcsődében
A bölcsődei szakdolgozók felkészítése a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozására, nevelésére segítő szakemberek közreműködésével.
gondozónők
44 pont
igény szerint
40 óra
Debrecen
12 000 Ft
Zahari Imréné, 52/417-566
T-11-022/2004
2007. december 31.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődei Igazgatósága
5000 Szolnok, Jósika út 4.
16-0257-05
Család és gyermekérdekek a bölcsődében
A résztvevők megismerkednek a gyermekvédelem szociológiai alapjával, intézményrendszerével, segítséget kapnak a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekkel való tevékenységhez.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
igény szerint
40 óra
Szolnok
25 000 Ft
Mészáros Mihályné, 56/422-540
T-11-023/2004
2007. december 31.

1. szám
427.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi
Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
16-0138-04
Rendszerszemléletű családgondozás
A hátrányos helyzetű gyermekekkel, családokkal foglalkozó szakemberek részére
ismeretek nyújtása a családok hátrányos helyzetének csökkentése és leküzdése
érdekében.
családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális
munkás, helyettes szülői tanácsadó
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
30 000 Ft
Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030
T-11-056/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
428.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

429.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

430.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:

Humán Szolgáltató Egyesület
5000 Szolnok, Kassai út 54. II/8.
Kiégést megelőző tréning szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetői számára
Énerőt és személyes kompetenciát fejlesztő intenzív csoportmunka, kreatív - rekreációs programokkal (vizuál - regulatív- és receptív zene-, szimbólumterápiás és
pszichodramatikus technikai elemekkel).
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
országosan
30 000 Ft
Dr. Fügi Sarolta, 56/230-470
S-11-039/2006
2009. december 31.
Humán Szolgáltató Egyesület
5000 Szolnok, Kassai út 54. II/8.
Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment
Szervezeti hatékonyság és teljesítmény javítás, struktúra és kultúra összhangja,
együttműködés, a változás motívumai és folyamata. Ellenállás- és stresszkezelés,
erőforrásfeltárás, kockázatmenedzselés.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
országosan
29 000 Ft
Mohácsi Andrea, 56/230-470
S-11-045/2006
2009. december 31.
Humán Szolgáltató Egyesület
5000 Szolnok, Kassai út 54. II/8.
„A cigányság integrációjának támogatása, az európai integritás jegyében” - Roma/
cigány kliensekkel foglalkozó szakemberek ismereteinek és készségeinek fejlesztése,
a gyakorlati munka hatékonyságának javítása
A cigány/roma kisebbség kulturális másságának megismerése, az etnicizált problémák megoldásának támogatása, az előítélet- és feszültségmentes szociális támogató tevékenység feltételeinek javítása. A segítők készségeinek fejlesztése a kliensekkel való kapcsolat megértése, feldolgozása, valamint az etnikai különbségekből
adódó konfliktusok kezelése céljából.
cigány/roma kliensekkel foglalkozók
35 pont
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Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

igény szerint
30 óra
Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megye
30 000 Ft
Mohácsi Andrea, 56/230-470
S-11-050/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Humán Szolgáltató Egyesület
5000 Szolnok, Kassai út 54. II/8.
Vezetési helyzetek a vezető és a csapat közötti munkában
Szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetői számára szervezett csoportos
készségfejlesztő foglalkozások, mely elősegíti a feszültséggócok kialakulásának
megakadályozását, segítséget nyújt a hatékony csapat-fejlesztéshez, illetve különböző vezetői technikák készségszintű elsajátításához.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
34 óra
országosan
30 000 Ft
Mohácsi Andrea, 56/230-470
S-11-053/2006
2009. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
432.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

433.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

434.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Humán Szolgáltató Központ
5000 Szolnok, Városmajor út 67/a.
A szociális munkás konfliktusai a drogproblémák kezelése terén
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. szeptember 3.
32 óra
Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye
28 000 Ft
Szappanos József, 56/420-614
S-11-054/2006
2009. december 31.
Humán Szolgáltató Egyesület
5000 Szolnok, Kassai út 54. II/8.
Kommunikációs készségfejlesztő tréning szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokban dolgozók számára
A tréningen a személyközi kapcsolatokban és a segítő munkában nélkülözhetetlen
interperszonális készségek, cselekvési kompetenciák fejlesztése történik személyközpontú és TA módszerekkel.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
országosan
13 000 Ft
Mohácsi Andrea, 56/230-470
S-11-057/2006
2009. december 31.
Humán Szolgáltató Központ
5000 Szolnok, Városmajor út 67/a.
A rogersi személyközpontú megközelítés gyakorlati alkalmazása

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
435.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
436.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
437.

A programot indító megnevezése:
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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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. szeptember 10.
30 óra
Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye
28 000 Ft
Szappanos József, 56/420-614
S-11-088/2006
2009. december 31.
Humán Szolgáltató Központ
5000 Szolnok, Városmajor út 67/a.
Esetmegbeszélő csoport
Szociális területen dolgozó szakemberek ismeretbővítése az esetmegbeszélés
módszertana témájában, illetve annak alkalmazásával a konkrét esetmunka vitelének
segítése.
családgondozó, szociális segítő, szociális munkás, utógondozó, cigánysággal foglalkozó szakemberek
25 pont
igény szerint
29 óra
Szolnok
23 000 Ft
Lakatos Ferencné, dr. Fügi Sarolta, 56/424-502
S-11-029/2005
2008. december 31.
Humán Szolgáltató Központ
5000 Szolnok, Városmajor út 67/a.
Konfliktuskezelő tréning
A szociális területen dolgozó szakemberek közös tanulása, a munkájuk végzése
során tapasztalt diszfunkciók csökkentése érdekében, pszichodramatikus elemekkel,
hozott élmény alapján.
családgondozó, szociális segítő, szociális munkás, utógondozó, cigánysággal foglalkozó szakemberek
25 pont
igény szerint
30 óra
Szolnok
23 000 Ft
Lakatos Ferncné, dr. Fügi Sarolta, 56/424-502
S-11-030/2005
2008. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi
Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Szupervízió - gyermekvédelemben dolgozók segítése
A személyes gondoskodást végző gyermekvédelemben dolgozó szakemberek célzott
fejlesztése, hatékonyságuk növelése.
családgondozó, gyermekfelügyelő, fejlesztő pedagógus, konduktor
35 pont

Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

igény szerint
28 óra
igény szerint

A program címe:
A program témája:
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A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

30 000 Ft
Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030
S-11-051/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi
Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Csoportos szupervízió a szociális alap- és szakellátásban dolgozók részére
A szociális alap- és szakellátásban dolgozó szakemberek szakmai hatékonyságának fejlesztése; segítségnyújtás a személyes szakmai problémák megoldásához, a
hatékonyabb, eredményesebb munkavégzéshez.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
27 óra
igény szerint
32 000 Ft
Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030
S-11-060/2005
2008. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
439.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
440.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
441.

1. szám

A programot indító megnevezése:

A program címe:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi
Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Kiégést megelőzző tréning
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.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
35 000 Ft
Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030
S-11-067/2005
2008. december 31.
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi
Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
MEDIÁCIÓ 1
A konfliktuskezeléshez szükséges ismeretek, konfliktusmegoldásban megélt tapasztalatok feldolgozása, új konfliktuskezelő készségek kialakítása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
35 000 Ft
Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030
S-11-039/2004
2007. december 31.
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi
Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
MEDIÁCIÓ II

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
442.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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A mediációhoz szükséges ismeretek felújítása, a mediáció folyamatának bemutatása, a
konfliktusmegoldásban megélt tapasztalatok feldolgozása mediáció segítségével,
új konfliktuskezelő készségek kialakítása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
35 000 Ft
Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030
S-11-044/2004
2007. december 31.
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális
Szellemi Forrásközpont
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Esetmegbeszélő csoport
A kliensekkel való esetvitel során keletkező nehézségek feltárása, elemzése és a
klienst és környezetét érintő problémák kezelési alternatíváinak vizsgálata. A résztvevők szakmai kompetenciájának fejlesztése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
35 000 Ft
Erdődi - Mező Noémi, 56/410-030
S-11-050/2004
2007. december 31.

Szakmai műhely
443.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődei Igazgatósága
5000 Szolnok, Jósika út 4.
„Párbeszédek” - A családi nevelés támogatása, megerősítése a bölcsődében
Szülőcsoportos beszélgetések bevezetése bölcsődei csoportokban.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
18 pont
2007. október 9.
6 fórum
Szolnok
8 400 Ft
Mészáros Mihályné, 56/422-301
M-11-045/2006
2007. december 31.

Komárom-Esztergom megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
444.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
2500 Esztergom, Majer István u. 1-3.
02-0113-02
A szenvedélybetegségek megelőzése iskoláskorban
A szociális gondoskodást végző személyek szenvedélybetegségekkel kapcsolatos
ismereteinek bővítése, a drogfüggőség pszichológiai háttérének elemzése, az
egészségfejlesztés- és drogprevenció tartalmi és módszertani kérdéseinek megbeszélése.
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A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

445.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

446.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

447.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális
segítő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő
30 pont
2007. május, november
30 óra
Esztergom, Komárom-Esztergom megye
30 000 Ft
Dr. Benis Mária, 33/413-699/138
T-12-099/2006
2009. december 31.
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Módszertani Bölcsődéje KözépDunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde
2800 Tatabánya, Mártírok u. 27.
11-0197-05
Gyógyító mozgás
Felkészítő tanfolyam, gondozónők-nevelők számára a másként fejlődő gyermekek
terápiájára.
bölcsődei gondozónők, vezetők
30 pont
2007. március 1-13.
30 óra
Tatabánya
40 710 Ft
Balogh Lászlóné, 34/317-606
T-12-128/2005
2008. december 31.
Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona
2890 Tata, Fényes fasor 2.
11-0129-05
A minőségi ellátást szolgáló elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, megerősítése.
Szociális intézményekben és szolgálatokban dolgozó szociális ápolók-gondozók
különböző tartalmú képzéséből adódó eltérő kompetenciák egységesíthetősége
érdekében elmélet és gyakorlati ismeretbővítés.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
50 pont
igény szerint
48 óra
Komárom-Esztergom megye
25 000 Ft
Nyitrai Károlyné, 34/487-374
T-12-149/2005
2008. december 31.
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
2500 Esztergom, Majer István u. 1-3.
02-0113-02
Elhanyagolás, bántalmazás, erőszak
A gyerekek és fiatalok elhanyagolásának, bántalmazásának a sérelmükre elkövetett erőszak különböző formáinak interdiszciplináris megközelítése - a prevenció
és a beavatkozás lehetőségének elemzésével.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, pedagógus
40 pont
2007. május, november
30 óra
Esztergom
30 000 Ft
Tordainé Vida Katalin, 33/413-699/139
T-12-154/2005
2008. december 31.

1. szám
448.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

449.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
450.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
2500 Esztergom, Majer István u. 1-3.
02-0113-02
Pszichiátriai problémák a gyermekvédelmi szakellátásban
A gyakrabban előforduló pszichés zavarok felismerése, együttműködés az egészségügyi
szakellátással, részvétel a komplex kezelésben, korrekcióban.
gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő,
örökbefogadási tanácsadó, pedagógus, nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó
45 pont
2007. május, november
30 óra
Esztergom
30 000 Ft
Dr. Semsey András, 33/413-699/139
T-12-155/2005
2008. december 31.
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Módszertani Bölcsődéje KözépDunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde
2800 Tatabánya, Mártírok útja 27.
11-0197-05
Menedzser szemléletű vezető
Olyan szemlélet formálás, mely a napközbeni kisgyermek ellátásban vezetői funkcióit
betöltők ismereteit, tudását, szemléletét a társadalmi-gazdasági folyamatok diktálta
elvárásoknak megfelelően bővíti.
szociális munkatárs/szakértő, bölcsődevezetők
40 pont
2007. május 3., 7., 10., 14., 17.
40 óra
Tatabánya
33 600 Ft
Balogh Lászlóné, 34/317-606
T-12-038/2004
2007. december 31.
TMJV Önkormányzata Módszertani Bölcsődéje Közép-Dunántúli Regionális
Módszertani Bölcsőde
2800 Tatabánya, Mártírok útja 27.
11-0197-05
Integráció a bölcsődében
A napközbeni kisgyermekellátásban dolgozók felkészítése a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált ellátására.
családgondozó, szociális segítő, szociális gondozó, bölcsődei szakdolgozók
43 pont
2007. április 12-24.
80 óra
Tatabánya
48 260 Ft
Palkovics Józsefné, 34/317-606
T-12-039/2004
2007. december 31.

Szakmai tanácskozás
451.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

ESZI Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ
2800 Tatabánya, Cseri u. 34.
XII. Segítők Szakmai Napja
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A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

452.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
453.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
454.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

1. szám

A Közép-Dunántúli régióban dolgozó segítő szakemberek számára új információk
nyújtása, valamint a gyakorlati tapasztalatok átadása, kicserélése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
7 pont
2007. szeptember 11-12.
6 előadás
Tatabánya, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye
6 500 Ft
Mecsei Ilona, 34/512-890
K-12-054/2006
2007. december 31.
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.
A szociális foglalkoztatás tapasztalatai és további lehetőségei a szociális intézményekben
2006. évben bekövetkezett jogszabályváltozások kapcsán az intézményben élő ellátottak foglalkoztatásának biztosítása intézményi feladatkörbe került. A tanácskozás keretén belül feldolgozásra kerülnek ennek első tapasztalatai, a kezdetek
nehézségeire, dilemmáira kinek milyen válaszokat sikerült találni. Egy év munkatapasztalatai után a jövőre vonatkozó elképzelések, lehetőségek feltárása.
mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, konduktor, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető
5 pont
2007. szeptember 12.
5 előadás
Zsira, Győr-Moson-Sopron megye
7 000 Ft
Kiss Klára, 99/543-200
K-12-056/2006
2007. december 31.
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Módszertani Bölcsődéje
Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde
2800 Tatabánya, Mártírok u. 27.
A tanulás a bölcsődében
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 együttműködését segíti.
bölcsődei gondozók és szakgondozók, és vezetők
5 pont
2007. március 27.
5 előadás
Tatabánya, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye
2 800 Ft
Balogh Lászlóné, 34/311-462
K-12-059/2006
2007. december 31.
ESZI Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ
2800 Tatabánya, Cseri u. 34.
10 éves a Gyermekvédelmi Törvény
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges

1. szám
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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5 pont
2007. május
5 előadás
Tatabánya, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron megye
2 500 Ft
Megyesiné Vida Andrea, 34/512-890
K-12-067/2006
2007. december 31.

Hazai vagy külföldi tanulmányút
455.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Esthajnal Időskorúak Otthona
2028 Pilismarót - Basaharc,
Németországi tanulmányút a megváltozott munkaképességűek ellátása az idősellátás területén
A megváltozott munkaképességűek ellátásának lehetőségei, illetve az idősellátás,
demens ellátás rendszerének megismerése egy-egy németországi modell alapján.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
18 pont
2007. május
3 nap
Hilschberg, Triptis, Pössneck
25 000 Ft
Szabó Mónika, 33/518-103
U-12-002/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
456.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

457.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Utcai Szociális Segítők Egyesülete
2800 Tatabánya, Mártírok u. 114.
A Közép-Dunántúli régió hajléktalan ellátó intézményeinek szakmai fóruma
Szakmai műhelyünk célja, hogy a Közép-Dunántúli régióban működő hajléktalanellátó intézmények munkatársai meg tudják osztani egymással a tapasztalataikat,
és ezáltal erősödjön a párbeszéd különböző intézmények között.
szociális segítő, szociális gondozó, szociális munkás
18 pont
2007. április 23.
6 fórum
Tatabánya, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye
0 Ft
Hoffmann Kriszta, 34/511-028
M-12-046/2006
2007. december 31.
ESZI Közép-Dunántúli Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ
2800 Tatabánya, Cseri u. 34.
A segítő foglalkozás, mint közös nevező
A családsegítés, mint szociális alapszolgáltatás alaptevékenységeinek erősítése,
szakmai köztudatban tartása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
15 pont
2007. április 12.
6 fórum
Tatabánya, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye
4 000 Ft
Mattesz Mónika, 34/512-890
M-12-077/2006
2007. december 31.
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1. szám

Nógrád megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
458.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
459.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
460.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
01-0073-04
Korszerű gerontológiai ismeretek
Az idősellátás korszerű szemléletét, az általános gerontológia területét érintő elméleti és gyakorlati ismeretek feldolgozása.
ápoló-gondozó, családgondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs,
szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás
munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
50 pont
2007. április 15., illetve igény szerint
60 óra
Budapest, illetve országosan
28 000 Ft
Nagyfalusi Edit, 32/416-833
T-13-030/2006
2009. december 31.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
01-0073-04
Szociális munka katasztrófahelyzetben
A szociális tevékenységet végzők felkészítése a katasztrófahelyzetek okozta problémák eredményesebb megoldására.
ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, klubvezető, szociális
segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó ápoló, szociális munkás,
szociális munkatárs/szakértő
30 pont
igény szerint
60 óra
igény szerint
25 000 Ft
Nagyfalusi Edit, 32/416-833, 20/358-0180
T-13-058/2005
2008. december 31.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
01-0073-04
Mentálhigiénés tanfolyam idősekkel foglalkozó szakembereknek - filmalkotások
felhasználásával
A résztvevők saját helyzetük reális és tudatos felismerésével, identitásukban megerősödve képesek lesznek szembenézni környezetük, lehetőségeik és személyiségük
korlátaival (kérdések kimondása, kiállás saját igényeikért, pozitív érzések kifejezése,
szolidaritás erősítése, veszteség-gyász feldolgozása)
ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, klubvezető, szociális
segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás,
szociális munkatárs/szakértő
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
22 000 Ft
Nagyfalusi Edit, 32/416-833, 20/358-0180
T-13-059/2005
2008. december 31.

1. szám
461.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
01-0073-04
Szociális intézményekben végzett Hospice szemléletű ellátás
A továbbképzés az időskorúakat ellátó szociális intézmények szakembereivel
kívánja a hospice szemléletét megismertetni és aktív közreműködésükkel helyet
találni az aktuális ellátási gyakorlatban.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, szociális munkás, pszichológus, gyógytornász, mozgás terapeuta
45 pont
igény szerint
40 óra
igény szerint
28 000 Ft
Nagyfalusi Edit, 32/416-833, 20/358-0180
T-13-076/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
462.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján
a pedagógus továbbképzésben a program
indítási engedélyszáma:

463.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

464.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

Magyar Szupervízorok Társasága
3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
A Segítők segítése. A személyes gondoskodást végző szakemberek személyiségének
fejlesztése a szupervízióban.
Szociális területen dolgozó szakemberek szakmai személyiségének fejlesztése a szupervízió eszközeivel. Prevenció és minőségbiztosítás a szociális szakmai munkában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
országosan
30 000 Ft
Nagyné Bejczy Emőke, 32/416-833
S-13-063/2006
2009. december 31.
OM 273/12/2004.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
Problémaorientált tréning roma kliensekkel foglalkozóknak
A roma kliensekkel foglalkozók attitűdjeinek, érzéseinek, előítéleteinek felszínre
hozása, a kultúrák találkozásának és ütközésének kérdése, a tolerancia, a más
értékek és magatartásformák elfogadása.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs,
gyermekfelügyelő, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, gyermekotthoni,
lakásotthoni nevelő, szociális munkatárs/szakértő
25 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
27 000 Ft
Nagyfalusi Edit, 32/416-833, 20/358-0180
S-13-023/2005
2008. december 31.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
Személyközpontú megközelítés az idősgondozásban
Az idős emberekkel foglalkozó szakemberek kommunikatív érzékenységének fokozása,
a kongruens kommunikációra való képessé tétel.
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A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

465.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, klubvezető, szociális
segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás,
munkavezető, szociális munkatárs/szakértő
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
25 000 Ft
Nagyfalusi Edit, 32/416-833, 20/358-0180
S-13-024/2005
2008. december 31.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
A szupervízió és coaching a vezetői szerepek erősítésében
A szociális területen dolgozó szakemberek szakmai kompetenciájának fejlesztése,
a személyiségben rejlő energia tartalékok feltárása, újfajta tanulási stílus kialakítása, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás edzése, személyes hatékonyság
növelése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
30 000 Ft
Nagyné Bejczy Emőke, 32/416-833
S-13-034/2004
2007. december 31.

Szakmai tanácskozás
466.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

467.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
468.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének Nógrád Megyei Tagozata
2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44.
Együttműködés, partnerség a szociális szolgáltatásban
A civil szféra és a szociális ellátórendszer közötti együttműködés bemutatása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. június 6.
7 előadás
Szécsény, Nógrád megye
4 000 Ft
Dr. Fehér Edit, 25/300-844
K-13-045/2006
2007. december 31.
Magyar Szupervízorok Társasága
3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
Szupervízió és coaching a terápiás folyamatban és a szociális munkában
A szupervíziót és a coachingot közelebb vinni a lehetséges felhasználókhoz, lehetőséget biztosítani a megtapasztaláshoz, segíteni és eligazodni az egyes módszerekben (egyéni, csoport-, team, coaching) átélni a szakmai gyakorlatunk eredményét.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
7 pont
2007. március 23-24.
5 előadás
Szeged, illetve országosan
16 500 Ft
Dr. Szabó Sándor, 32/416-833
K-13-070/2006
2007. december 31.
Magyar Szupervízorok Társasága
3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
Személyiség - Szervezet - Munka - VI. Regionális Szupervíziós Konferencia

1. szám
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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A segítők segítése, a vezetők edzése, kontroll szupervízió lehetősége a szupervízorok számára, regionális szakmai együttműködés fejlesztése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. május 10-11.
6 előadás
Zalaegerszeg, országosan
15 000 Ft
Borbélyné dr. Török Mária, 32/416-833
K-13-084/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
469.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
3100 Salgótarján, Kossuth út 8.
A közösségi pszichiátriai ellátás működtetésének aktuális kérdései
A pszichiátriai betegeket lakókörnyezetükben ellátó szakemberek számára segítséget
nyújtani a mindennapi munkájukban adódó problémáik sikeres megoldásában,
szakmai kérdéseik megválaszolásában.
közösségi pszichiátriai gondozó és koordinátor
20 pont
2007. május
6 fórum
országosan
17 000 Ft
Nagyné Bejczy Emőke, 32/416-833
M-13-020/2006
2007. december 31.

Pest megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
470.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
471.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

Fény - Ese Szociális Központ Alapítvány
2119 Pécel, Pihenő u. 2.
13-0785-04
Mozgásrehabilitáció, sebkezelés és személyi higiéne az idősek ápolóotthonában
A képzés célja az idősgondozásban dolgozók mindennapi munkájának segítése
mozgásrehabilitációval, sebkezeléssel, elsősegélynyújtással és az idősek személyi
higiénéjével kapcsolatos korszerű ismeretek átadásával.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás,
gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, gyógytornász, mozgás terapeuta
35 pont
2007. május
40 óra
Isaszeg, Pest megye
15 000 Ft
Scheffer Éva, 28/454-076, 28/454-077
T-14-002/2006
2009. december 31.
Fény - Ese Szociális Központ Alapítvány
2119 Pécel, Pihenő u. 2.
13-0785-04
Szociális intézmények dokumentációjának elkészítése team munkában
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:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
472.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:
473.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. alapján
a pedagógus továbbképzésben a program
indítási engedélyszáma:

1. szám

ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, gyógytornász, mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető
32 pont
2007. május
40 óra
Isaszeg, Pest megye
15 000 Ft
Scheffer Éva, 28/454-076, 28/454-077
T-14-067/2006
2009. december 31.
Károli Gáspár Református Egyetem - TFK Diakóniai Intézet
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
07-0279-02
A harmadlagos prevenció lehetőségei és jelentősége a személyes gondoskodást
nyújtó intézményekben, különös tekintettel a mozgásszervi rehabilitáció módszereire
Szociális szakellátás intézményeiben dolgozó szociális és egészségügyi végzettségű szakemberek ismereteinek bővítése, rendszerezése. A rehabilitáció folyamatában felhasználható módszerek és eszközök bemutatása és a résztvevők felkészítése
ezek alkalmazására.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
igény szerint
30 óra
Nagykőrös, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye illetve országosan
20 000 Ft
Győriné Kovács Borbála, 53/350-885
T-14-084/2006
2009. december 31.

7785-1/2006
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
13-0335-04
Pályaorientációs konzulens képzés
Szociális területen tevékenykedő szakemberek felkészítése, képzése pálya-, iskolaés 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 döntéshelyzetekben az aktív tájékozódásuk szükségességének a felismerésére, a tájékozódás
technikáira, az életpálya megtervezésére.
családgondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus, pszichológus, fejlesztő
pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs,
szociális munkatárs/szakértő
30 pont
2007. május, szeptember, október
30 óra
Budapest, Gödöllő, Debrecen, Hajdú-Bihar, Pest megye, országosan
40 000 Ft
Németh Antal, 28/522-000/3650
T-14-085/2006
2009. december 31.

1742/1998

1. szám
474.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

475.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

476.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

477.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
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Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
13-0335-04
Közösségfejlesztő továbbképzési program
A szociális szakemberek felkészítése a közösség együttműködésének generálására,
módszerek és szervezeti keretek bevezetésére és működtetésére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. január, február, április
30 óra
Gödöllő, Debrecen, Budapest
35 000 Ft
Dr. Kenderfi Miklós, 28/522-000/3652
T-14-091/2006
2009. december 31.
Mentál - A - A Bt.
2750 Nagykőrös, Arany János u. 25.
13-0652-06
Rehabilitáció stroke után
Az agyi érkatasztrófa okai, tüneteinek, rehabilitációs ismereteinek elsajátítása,
gyakorlatba ültetése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
országosan
18 000 Ft
Medgyesi Anikó, 30/363-2852
T-14-100/2006
2009. december 31.
Mentál - A - A Bt.
2750 Nagykőrös, Arany János u. 25.
13-0652-06
Degeneratív mozgásszervi betegségek rehabilitációja
A degeneratív mozgásszervi betegségek okai, tüneteinek, rehabilitációs ismereteinek
elsajátítása, megelőzése, a folyamat lassításának lehetőségei, életviteli tanácsok.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
országosan
18 000 Ft
Medgyesi Anikó, 30/363-2852
T-14-101/2006
2009. december 31.
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
13-0653-04
Egészségvédelem - egészségfejlesztés
A hallgatók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit, az életkorral járó
biológiai-pszichohygiénés-életmódi tennivalókat, a társas kapcsolatok egészségietikai 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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. február, május, október
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A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

30 óra
Vác, Budapest, országosan
30 000 Ft
Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801
T-14-120/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
13-0653-04
Mentálhigiénés ismeretek személyes gondoskodást végzők számára
A szociális gondoskodást végző személyek mentálhigiénés szemléletének megalapozása, gondozása, személyes hivatásbeli készségeik fejlesztése, különös tekintettel elméleti ismereteiknek gyarapítására, különböző mentálhigiénés problémák
iránti érzékenységük erősödésére, önreflekciójuk elmélyítésére, hivatás - személyiségük gondozására, jellemző szakmai problémáik és segítő szerepük reflektálására
későbbi hálózatszerű szakmai együttműködésük ösztönzésére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
33 pont
2007. február, május, szeptember
30 óra
Vác, Budapest, országosan
30 000 Ft
Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801
T-14-121/2006
2009. december 31.

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
479.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
480.

1. szám

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
13-0653-04
Addiktológiai ismeretek - addiktív problémák családsegítőben és a gyermekjóléti
szolgálatokban
Korszerű ismeretek átadása a szenvedélybetegségek (alkohol, kábítószer, kóros
játékszenvedély stb.) kialakulásának okairól, az addikciók kialakulásának általános 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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. február, május, október
30 óra
Vác, Budapest, országosan
30 000 Ft
Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801
T-14-122/2006
2009. december 31.
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
13-0653-04
Megoldásközpontú menedzsment a szociális szférában
A modern megoldásközpontú menedzsment, illetve a menedzsment tevékenységéhez nélkülözhetetlen gyakorlati ismeretek bővítése és a sikeres problémamegoldáshoz szükséges alapvető készségek fejlesztése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
46 pont
2007. február, április, szeptember
60 óra
Miskolc, Pécs, Budapest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, országosan
59 000 Ft

1. szám

481.

Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801
T-14-129/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
13-0653-04
Hivatásos nevelőszülők továbbképzése
A képzési program célja, hogy a hivatásos nevelőszülők munkáját olyan ismeretek
bővítésével támogassa a képzés, amelyek a mindennapok gyakorlatában felhasználhatók, új szabályozások alkalmazásának beépítését segítik a hétköznapi munkába. Nem elméleti kérdések, hanem gyakorlati életből vett valós problémák
megoldásával, megbeszélésével történik a résztvevők problémamegoldó készségének
fejlesztése.
hivatásos nevelőszülő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, nevelőszülői, gyámi,
gondozói tanácsadó
30 pont
2007. február, május, szeptember
30 óra
Vác, Budapest, országosan
30 000 Ft
Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801
T-14-132/2006
2009. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
483.
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A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

482.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
13-0653-04
Pályázatírás és projektmenedzselés a szociális szférában
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
44 pont
2007. február, május, október
60 óra
Vác, Budapest, országosan
40 000 Ft
Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801
T-14-133/2006
2009. december 31.
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
13-0653-04
Nevelőszülői tanácsadók képzése
Olyan problémák során adható segítség kérdéseit ölelik fel amelyek a nevelt gyermekek és a befogadó család speciális kapcsolatából, élethelyzetéből, egymástól eltérő
társadalmi helyzetéből, kultúrájából, erkölcsi értékrendjéből adódik. A tanácsadás
készségfejlesztésére fordítjuk a fő hangsúlyt.
nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó
30 pont
2007. február, május, október
30 óra
Vác, Budapest, országosan
30 000 Ft
Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801
T-14-134/2006
2009. december 31.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
485.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
486.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
487.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
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Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
13-0653-04
Gyámi tanácsadók továbbképzése
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.
nevelőszülői, gyámi, gondozói tanácsadó, gyermekvédelmi ügyintéző
30 pont
2007. február, május, október
30 óra
Vác, Budapest, országosan
30 000 Ft
Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801
T-14-135/2006
2009. december 31.
FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány
2119 Pécel, Pihenő u. 2.
13-0785-04
Haldokló betegek testi-lelki ápolása, gondozása szociális intézményben
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.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
ápoló, szociális munkás
40 pont
2007. március, október.
40 óra
Isaszeg
15 000 Ft
Scheffer Éva, 28/582-425, 28/582-426
T-14-001/2005
2008. december 31.
Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete
2120 Dunakeszi, Fóti út 55.
13-0371-05
Az egyéni fejlesztési terven alapuló „segítő” gondozási modell bevezetését, illetve
a lakóotthoni gondozási forma kialakítását előkészítő tanfolyam
A deinstitucionalizáció megvalósítása a „segítő” gondozási modell keretén belüli
lakóotthoni ellátási forma alkalmazásával.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
ápoló, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
30 pont
2007. október 15.
40 óra
Dunakeszi
20 000 Ft
Molnár István János, 27/342-218/110, 20/569-1393
T-14-114/2005
2008. december 31.
Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete
2120 Dunakeszi, Fóti út 55.
13-0371-05
A fogyatékos személyeket ellátó, az egyéni fejlesztési terven alapuló „segítő”
gondozási modellt alkalmazó szociális intézmények modernizációs programja

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
488.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
489.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
490.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
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Az intézmények belső szakmai szervezetének modernizálása, a fejlesztő központok
kialakítása, felszerelése, az egyéni fejlesztési tervek dokumentációjának, tartalmi
munkájának kialakítása.
szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pedagógus, fejlesztő
pedagógus konduktor, gyógypedagógus, szociális munkatárs/szakértő
30 pont
2007. május 21.
45 óra
Dunakeszi
20 000 Ft
Molnár István János, 27/342-218/110, 20/569-1393
T-14-115/2005
2008. december 31.
Károli Gáspár Református Egyetem TFK Diakóniai Intézet
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
07-0279-02
Romológiai ismeretek szociális területen dolgozó szakemberek részére
Célunk megkönnyíteni és hatékonyabbá tenni a cigány személyek ill. családok
közötti segítő munkát a cigánysággal kapcsolatos ismeretek ill. kutatási eredmények
átadása által.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
igény szerint
30 óra
Nagykőrös, illetve igény szerint
18 000 Ft
Győriné Kovács Borbála, 53/351-393
T-14-035/2004
2007. december 31.
Károli Gáspár Református Egyetem TFK Diakóniai Intézet
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
07-0279-02
Fogyatékkal élők támogatásának aktuális kérdései
Segíteni a résztvevőknek, hogy ismereteiket felfrissíthessék, új ismeretekhez juthassanak, szakmai kompetenciáikat fejleszthessék.
ápoló-gondozó, családgondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, gyermekfelügyelő, szociális gondozó, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő,
pedagógus, fejlesztőpedagógus, konduktor
45 pont
igény szerint
30 óra
Nagykőrös, illetve igény szerint
20 000 Ft
Győriné Kovács Borbála, 53/351-393
T-14-036/2004
2007. december 31.
Károli Gáspár Református Egyetem TFK Diakóniai Intézet
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
07-0279-02
Fogyatékkal élők kísérése; a személyes gondoskodás korszerű formái
Segíteni a résztvevőknek, hogy ismereteiket felfrissíthessék, új ismeretekhez juthassanak, szakmai kompetenciáikat fejleszthessék.
ápoló-gondozó, családgondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, gyermekfelügyelő, szociális gondozó, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő,
pedagógus, fejlesztőpedagógus, konduktor
40 pont
igény szerint
30 óra
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A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

Nagykőrös, illetve igény szerint
20 000 Ft
Győriné Kovács Borbála, 53/351-393
T-14-037/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
491.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
492.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
493.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
494.

A programot indító megnevezése:

A program címe:

Wichern Alapítvány
2049 Diósd, Tó u. 27.
Kiégés (burn-out) megelőzése, felismerése, hatékony kezelése, kommunikációs
készségfejlesztés
Hatékony kommunikációs stratégiák, konfliktuskezelés. A szociális szférában
végzett munka veszélyeinek tudatosítása, kezelése, megelőzése. Esetmegbeszélések
(önismereti fejlődés - hatékonyabb munkavégzés).
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
Budapest, Szentes, Csongrád, Pest megye, illetve országosan
39 500 Ft
Nagy Ferenc, 1/299-0622
S-14-023/2006
2009. december 31.
Wichern Alapítvány
2049 Diósd, Tó u. 27.
Csoportos szupervízió segítő szakmákban dolgozók részére
A szupervíziónk célja, hogy a segítő a saját személyiségét rugalmasan és hatékonyan tudja „használni” munkájában, a burn-out veszélye nélkül. Mindez a szakmai
interakciók elemzésén keresztül történik.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
Budapest, Szentes, Csongrád, Pest megye, illetve országosan
39 800 Ft
Nagy Ferenc, 1/299-0622
S-14-024/2006
2009. december 31.
Wichern Alapítvány
2049 Diósd, Tó u. 27.
Agresszió-, konfliktuskezelési tréning
Agresszió, düh kezelése (a kliens, illetve a saját agresszió). Asszertív, agresszív,
szubmisszív viselkedésmódok elkülönítése, konfliktuskezelés folyamata. Ezek demonstrálása helyzetgyakorlatokon keresztül.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
igény szerint
30 óra
Budapest, Szentes, Csongrád, Pest megye, illetve országosan
39 800 Ft
Nagy Ferenc, 1/299-0622
S-14-025/2006
2009. december 31.
Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona Katolikus Szociális
Módszertani Intézet
2373 Dabas - Gyón
Kommunikációs készségfejlesztő tréning az időskori demenciában szenvedők
életminőségének javítására

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
495.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rend. alapján az
egészségügyi továbbképzésben a program
engedélyszáma:
496.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
497.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
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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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. március, szeptember
30 óra
Dabas - Gyón, Pest megye
30 000 Ft
Kovacsics Zsuzsanna, 29/367-299
S-14-040/2006
2009. december 31.
Károli Gáspár Református Egyetem - TFK Diakóniai Intézet
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
Kommunikáció a konfliktusokban
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
Nagykőrös, illetve országosan
20 000 Ft
Győriné Kovács Borbála, 53/350-885
S-14-074/2006
2009. december 31.

7785-2/2006
„suliNova” Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Közhasznú
Társaság
2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.
A szociális szakma eszközei a hátrányos helyzetű tanuló iskolai sikerességének
támogatására
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.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs,
szociális munkás, pedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, szociális munkatárs/szakértő, romákkal foglalkozó szakeberek
30 pont
igény szerint
30 óra
Budapest, megyeszékhelyeken
0 Ft
Dr. Szőke Judit, 1/889-3900
S-14-111/2006
2009. december 31.
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Önismeret és családi integritás, tematikus személyiségfejlesztő csoport
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A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
498.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
499.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
500.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

1. szám

A családdal, szülőkkel foglalkozó szakemberek képzésében még nem vált általánossá 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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. február, május, október
30 óra
Vác, Budapest, országosan
27 000 Ft
Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801
S-14-112/2006
2009. december 31.
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
Érzelmi intelligencia fejlesztése, stressz leküzdő stratégiák
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. február, május, október
30 óra
Vác, Budapest, országosan
25 000 Ft
Dr. Hajós Tamásné, 20/823-1801
S-14-113/2006
2009. december 31.
Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete
2120 Dunakeszi, Fóti út 55.
Hatékony konfliktus- és feszültségkezelési módszerek (megküzdési-, relaxációs
technikák, autogén tréning) a szociális szférában dolgozók lelki egészségvédelme
érdekében
A segítő foglalkozásúak kiégésének megelőzése érdekében elméleti és gyakorlati
pszichológiai ismeretszerzés, melyben mélyebb önismeretre tehetne szert a résztvevők, és elsajátíthatják az adaptív konfliktus- és feszültségkezelési eljárásokat
(autogén tréning)
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
40 óra
Dunakeszi, Budapest, Pest megye
40 000 Ft
Molnár István János, 27/342-218/110, 20/569-1393
S-14-072/2005
2008. december 31.
Károli Gáspár Református Egyetem TFK Diakóniai Intézet
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
Csoportszupervízió szakdolgozók és középvezetők számára
Segíteni a résztvevőknek a munkatevékenység során a szakmai személyiségben
jelentkező elakadások megértését és feldolgozását.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
Nagykőrös, illetve az alföldi régiókban

1. szám

501.

22 000 Ft
Dr. Fruttus István Levente, 53/351-393
S-14-023/2004
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Károli Gáspár Református Egyetem TFK Diakóniai Intézet
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
A stressz felismerése, kezelése a hatékonyabb munkavégzés érdekében
A szociális területen dolgozók tudják azonosítani a stressz megnyilvánulásait,
felismerjék azt, és ki tudják dolgozni a megfelelő cselekvésmódokat a stressz
oldására.
ápoló-gondozó, családgondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
30 pont
igény szerint
30 óra
Nagykőrös, illetve az alföldi régiókban
20 000 Ft
Győriné Kovács Borbála, 53/351-393
S-14-024/2004
2007. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
503.
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A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:
A program témája:

502.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Károli Gáspár Református Egyetem TFK Diakóniai Intézet
2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
Esetmegbeszélő csoport a fogyatékkal élők ápoló-gondozó otthonainak szakemberei számára
Csoportos segítségnyújtás a fogyatékkal élő embereket ápoló-gondozó intézményekben dolgozó szakemberek számára a munkatevékenységük során felmerülő
nehézségeik, problémáik megoldásában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
Nagykőrös, illetve az alföldi régiókban
22 000 Ft
Győriné Kovács Borbála, 53/351-393
S-14-025/2004
2007. december 31.
ILHAZO BT
2440 Százhalombatta, Hóvirág u. 9.
Mindennapi veszteségek
A kiégés stádiumainak, figyelmeztető tünetei felismerése, az érzelmi reakciók
kezelése, az én-erő növelése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
28 pont
2007. április, november
30 óra
Székesfehérvár
39 000 Ft
Csehák Hajnalka, 20/353-7262
S-14-096/2004
2007. december 31.

Szakmai tanácskozás
504.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei
1148 Budapest, Fogarasi út 22.
Az „átmeneti nevelés” minősége: A gyermekvédelmi szakellátás végső céljának
- a gondozottak felkészítése a gyermekvédelmi szakellátáson kívüli egészséges
életvitelre - megvalósításhoz vezető út módszerei, gyakorlati tapasztalatai, fejlesztési lehetőségei
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A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
505.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
506.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

507.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:

1. szám

A gyermekvédelmi szakellátás aktuális tapasztalatainak, bevált gyakorlatainak, új
eszközeinek, módszereinek bemutatása a résztvevők számára akár azonnal használható formában.
gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók
5 pont
2007. május 8.
5 előadás
Budapest
0 Ft
Major Zsolt Balázs, 1/354-3440, 30/408-1237
K-14-016/2006
2007. december 31.
Tudoda Oktatási Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Fácán sor 61.
Mit jelent egyházi intézményben dolgozni?
Az előadások rávilágítanak arra, hogy miért és mennyiben más egyházi szeretetintézményben dolgozni. Milyen kapcsolódások vannak az egyéb fenntartású szeretetintézményekkel? A diakónia napjainkban.
lelkész, diakónus
5 pont
2007. április 3., szeptember 25.
6 előadás
Albertirsa
18 000 Ft
Richter István, 30/343-2354
K-14-051/2006
2007. december 31.
Kék Madár Jóléti Alapítvány
2740 Abony, Köztársaság u. 2.
Szociális szolgáltatások jelene és jövője - 15 éves az abonyi családsegítő szolgálat
A családsegítő szolgálatok, a családsegítés szakmai munkájának értékelése és
jövőképe. Aktuális ismeretek átadása előadások formájában és szekció üléseken.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs,
szociális munkás
5 pont
2007. szeptember
5 előadás
Abony, Pest megye
2 000 Ft
Deákné Orosz Zsuzsanna, 53/360-056
K-14-066/2006
2007. december 31.
Életért Alapítvány
2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.
A bentlakásos idős otthonok változó világa
A tartós bentlakást nyújtó idősellátás átalakuló lakóösszetétele, a „különösen
sérülékeny” idősek arányának növekedése nyomán jelentkező új szakmai kihívások áttekintése. A társszakmák (ápolás, mentálhigiéné, menedzsment, foglalkoztatás) közös útkeresésének megerősítése, hogy hatékony választ tudjanak adni a
változó szükségletekre.
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális
munkás, pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógytornász, mozgás
terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
5 pont
2007. június 6.
7 előadás
Gödöllő, országosan
8 000 Ft

1. szám

508.

Dr. Kormosné Lenorics Éva, 28/410-364
K-14-076/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona Katolikus Szociális
Módszertani Intézet
2373 Dabas - Gyón,
Terek terápiás szerepe a különféle fogyatékkal élők gondozásában
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. december
6 előadás
Budapest
12 000 Ft
Wachtler Veronika, 29/367-299
K-14-077/2006
2007. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
510.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
511.
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A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:
A program témája:

509.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:

ILHAZO Bt.
2440 Szászhalombatta, Hóvirág u. 9.
Gyermekbántalmazás a XXI. században
A gyermekbántalmazás valós előfordulási arányának megmutatása, tennivalók,
követhető kezdeményezések bemutatása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. április, szeptember, november
6 előadás
Budapest, Székesfehérvár, Pécs, Fejér, Baranya, Pest megye, országosan
9 000 Ft
Csehák Hajnalka, 20/353-7262
K-14-080/2006
2007. december 31.
Boldog Gizella Alapítvány
2051 Biatorbágy, Gizella u. 1.
Bioetikai szempontok az idősellátásban
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. május 11.
9 előadás
Biatorbágy, Pest megye, országosan
9 500 Ft
Dr. Egervári Ágnes, 23/530-550
K-14-082/2006
2007. december 31.
ILHAZO Bt.
2440 Szászhalombatta, Hóvirág u. 9.
Szexuális gyermekbántalmazás
A szexuális gyermekbántalmazás felismerésének nehézségei, a témával kapcsolatos
tabuk bontása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
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Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

2007. április, szeptember, november
6 előadás
Budapest, Székesfehérvár, Pécs, Fejér, Baranya, Pest megye, országosan
9 000 Ft
Csehák Hajnalka, 20/353-7262
K-14-083/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
512.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

513.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

514.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Csoport - téka Egyesület
2040 Budaörs, Deák Ferenc u. 16/2.
Prevenciós munka ifjúsági csoportokkal
Szociális szakemberek továbbképzése prevenció témában. Tartalma a prevenció
több oldalú megközelítése és az ehhez kapcsolódó módszerek átadása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. február, szeptember
10 fórum
Budapest, Pest megye
15 000 Ft
Sófalvi Tímea, 1/267-7305
M-14-021/2006
2007. december 31.
Tudoda Oktatási Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Fácán sor 61.
Mit jelent egyházi intézményben dolgozni?
Az 5+1 fórum célja a diakóniai munka módszertanának kidolgozása és útmutató
könyvként való megjelentetése.
lelkész, diakónus
20 pont
2007. február 20., március 20., április 24., október 2., 30., november 20.
6 fórum
Albertirsa, illetve országosan
48 000 Ft
Richter István, 30/343-2354
M-14-044/2006
2007. december 31.
Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona Katolikus Szociális
Módszertani Intézet
2373 Dabas - Gyón,
A személyközpontú demencia programok minőségbiztosítása DCM
Időskori demenciákban szenvedők személyközpontú ápolása, gondozása minden
munkatárstól tudatos munkát, az apró részletekre való odafigyelést igényel. A munkatársaknak a Bradford Dementia Group által kidolgozott mérési módszer bemutatása, lehetséges felhasználása és magyarországi terjesztése a műhely célja. Ezen a
területen dolgozó szakemberek jó hozzáállást sajátíthatnak el a DCM megismerésével,
amelyet munkájuk során alkalmazhatnak.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
15 pont
2007. május
6 fórum
Budapest, Pest megye
12 000 Ft
Kovacsics Zsuzsanna, 29/367-299
M-14-062/2006
2007. december 31.

1. szám
515.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
516.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona Katolikus Szociális
Módszertani Intézet
2373 Dabas - Gyón,
Terápiás foglalkozások szerepe a különféle fogyatékkal élők gondozásában
A terápiás foglalkozások a halmozottan sérült és értelmi fogyatékosok mellett a
demenciában szenvedők életében is fontosak. A továbbképzés célja, hogy a foglalkoztatás szervezők ismeretei ezen a területen bővüljenek és tudatosodjon számukra,
hogy mit miért teszünk a foglalkozások során.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. március
6 fórum
Budapest
12 000 Ft
Wachtler Veronika, 29/367-299
M-14-064/2006
2007. december 31.
Boldog Gizella Alapítvány
2051 Biatorbágy, Gizella u. 1.
Művészetterápiás foglalkozások az idősellátásban módszer demonstrációval ötvözött
oktatás
Az idősellátásban dolgozó foglalkoztatók, mentálhigiénikusok felkészítése az egyes
művészeti ágak integrálására épülő foglalkoztatásra - önismereti, sajátvéleményű
elemekre építve.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, pedagógus, pszichológus, foglalkoztatás szervező,
terápiás munkatárs
20 pont
2007. március 22-23., április 26-27., szeptember 6-7.
6 fórum
Biatorbágy, Pest megye, országosan
24 000 Ft
dr. Konta Ildikó Mária, 23/530-550
M-14-079/2006
2007. december 31.

Somogy megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
517.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

518.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79.
14-0049-05
A másság elfogadása, kisebbségi identitás a gyermekvédelemben
A szakellátásban dolgozók szerezzenek alapvető ismereteket a magyarországi
cigányság társadalmi helyzetéről és kultúrájáról.
családgondozó, gyermekfelügyelő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni
nevelő, pedagógus, utógondozó, fejlesztő pedagógus, konduktor, nevelőszülői, gyámi,
gondozói tanácsadó
40 pont
2007. április
40 óra
Pécs, Kaposvár, Szekszárd
25 000 Ft
Simor Péter, 84/572-001, 20/977-5174
T-15-007/2005
2008. december 31.
Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79.
14-0049-05
Különleges nevelési szükségletű gyermekek a gyermekvédelemben
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A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
519.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

520.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

521.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:

1. szám

A szakellátásban dolgozók ismeretei bővüljenek gyógypedagógiai elméleti és
gyakorlati alapismeretekkel, annak érdekében, hogy a fogyatékos gyermekek
nevelése, fejlődése, ellátása eredményesebbé, jobbá váljék.
családgondozó, gyermekfelügyelő, szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni
nevelő, pedagógus, utógondozó, fejlesztő pedagógus, konduktor, nevelőszülői, gyámi,
gondozói tanácsadó
35 pont
2007. május
40 óra
Budapest
25 000 Ft
Simor Péter, 84/572-001, 20/977-5174
T-15-036/2005
2008. december 31.
Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1.
14-0142-04
A segítő munka a személyellátást végző szociális alapszolgáltatásokban
Egyes szociális alapellátások ellátása érdekében személyszállítást is végző szakemberek továbbképzése a biztonságos közlekedés és a hatékony emberi kommunikáció
megvalósítása érdekében.
szociális alapellátásokban (falu- és tanyagondnoki szolgálatok, támogató szolgálatok
és egyéb alapszolgáltatások) dolgozó segítő szakemberek
50 pont
igény szerint
45 óra
igény szerint
25 000 Ft
Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312
T-15-089/2005
2008. december 31.
Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1.
14-0142-04
Falugondnokok továbbképzése a közösségi-szociális információk szolgáltatására
Olyan komplex képzés szervezése, amely felkészíti a falugondnokot a településen
élők életminőségének javítása érdekében végzett szociális közösségi információszolgáltatásra.
falugondnokok, tanyagondnokok, tanyasegítő
40 pont
igény szerint
40 óra
igény szerint
20 000 Ft
Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312
T-15-090/2005
2008. december 31.
Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.
14-0013-05
Amíg a mentő megérkezik. A sürgősségi ellátás legfontosabb elméleti és gyakorlati
ismeretei
Készség szintű elsajátítása a korszerű, általános elsősegélynyújtás a korszerű,
általános elsősegélynyújtási ismeretekből a humán szakmában dolgozók részére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
50 pont
2007. március, június, szeptember
40 óra
Kaposvár, illetve igény szerint
20 000 Ft
Boldizsár Szilvia, 82/310-133

1. szám

522.

T-15-103/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.
14-0013-05
A családon belüli erőszak felismerése, kezelése, megelőzése
A szociális és gyermekvédelmi alapellátásban dolgozó szakemberek számára
átfogó ismeretek átadása a családon belüli erőszakról, a segítés speciális módszereiről, a beavatkozás és prevenció lehetőségeiről.
családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás
45 pont
2007. szeptember
48 óra
Kaposvár, illetve igény szerint
29 000 Ft
Boldizsár Szilvia, 82/310-133
T-15-104/2005
2008. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
524.
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A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

523.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.
14-0013-05
Az alkoholbetegség kialakulása és kezelésének lehetőségei a szociális ellátásokban
Az alapellátásban és a szakosított ellátásban dolgozó szakemberek elméleti és
gyakorlati ismereteinek bővítése az addiktológia területén. Az alkoholbetegség
kezelésének egészségügyi és mentális vonatkozásai.
ápoló-gondozó, családgondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
35 pont
2007. március, május, szeptember
36 óra
Kőkút-Gyöngyöspuszta, Segesd, Kaposvár, illetve igény szerint
26 000 Ft
Boldizsár Szilvia, 82/310-133
T-15-105/2005
2008. december 31.
Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.
14-0013-05
Mentálhigiéne és foglalkoztatás a bentlakásos szociális intézményekben
Alapfokú eszköz nélküli újraélesztés elmélete és gyakorlata a humán szférában
dolgozók részére.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
ápoló, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
35 pont
2007. április, október
48 óra
Kaposvár, Nagyatád, illetve igény szerint
25 000 Ft
Boldizsár Szilvia, 82/310-133
T-15-106/2005
2008. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
525.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő
Központ
7400 Kaposvár, Ezredév u. 22.
Hatékonyságot elősegítő és akadályozó tényezők a szociális munkában
A személyes gondoskodás területén dolgozó szociális szakemberek szakmai kompetenciájának erősítése, saját személyiségben rejlő energiák feltárása.
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A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

családgondozó, szociális munkás
25 pont
2007. március
30 óra
Nagyatád
18 000 Ft
Szabó János, 82/529-180
S-15-003/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

BONDY Szolgáltató Betéti Társaság
7400 Kaposvár, Füredi u. 85.
A szociális területen dolgozó, segítő hivatású szakemberek szakmai személyiségének fejlesztése szupervízióban
A személyes gondoskodás területén dolgozó szociális szakemberek személyiségének megóvása, a munka során felmerülő problémák, stressz-helyzetek hatékony,
sikeres feldolgozása szupervíziós tanulás folyamatában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. február 28.
30 óra
Kaposvár, Öreglak, Nagyatád
18 000 Ft
Dr. József István, 70/606-3674
S-15-016/2005
2008. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
527.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
528.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

BONDY Szolgáltató Betéti Társaság
7400 Kaposvár, Füredi u. 85.
„A segítők segítése” Kommunikációs, konfliktuskezelő és személyiségfejlesztő
tréning
A személyes gondoskodás területén dolgozó szociális szakemberek személyiségének
fejlesztése, szakmai kompetenciájuk erősítése, a társas viselkedés hatékonyságának
növelése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. január 30.
30 óra
Zalaegerszeg, Kaposvár, Siófok
18 000 Ft
Dr. József István, 70/606-3674
S-15-017/2005
2008. december 31.
BONDY Szolgáltató Betéti Társaság
7400 Kaposvár, Füredi u. 85.
„Hatékony stressz-kezelés öt percben” Autogén tréning program
Stressz és zaklató érzések hatékony kezelése, nagyobb teljesítőképesség, jobb
összpontosítás elérése. Munkahelyi konfliktusok áltak kiváltott zaklatott állapotok
enyhítése, a stressz és konfliktustűrő képesség növelése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. február 20.
30 óra
Kaposvár
18 000 Ft
Dr. József István, 70/606-3674
S-15-018/2005
2008. december 31.

1. szám
529.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1.
Kiégés elleni tréning falugondnokok számára
Az egyszemélyes intézményként dolgozó falugondnokok munkavégzéséhez szükséges
energiáinak megújítása, motivációinak megerősítése, esetleges munkahelyi problémák feldolgozásának segítése.
falugondnokok, tanyagondonokok, tanyasegítők
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
25 000 Ft
Csörsz Klára, 82/321-494, 30/323-6312
S-15-045/2005
2008. december 31.

Szakmai tanácskozás
530.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
531.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
532.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

Lakóotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79.
Lakásotthonok Országos Tanácskozása 2007.
Lakásotthonokban dolgozó szakemberek továbbképzése. A lakásotthonokban folyó
nevelő munka aktuális kérdései, gazdálkodás család és utógondozás.
ápoló-gondozó, családgondó, gyermekvédelmi ügyintéző, gyermekfelügyelő, szociális
munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus, pszichológus, utógondozó,
fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus
8 pont
2007. április 18-20.
5 előadás
Balatonvilágos, illetve igény szerint
27 000 Ft
Simor Péter, 84/372-611
K-15-002/2006
2007. december 31.
Nagy István Béla
7544 Szabás, Szabadság u. 86.
Innováció és partnerség a szenvedélybetegekkel végzett szociális munkában
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
7 pont
2007. augusztus 2.
8 előadás
Szabás, Somogy megye
4 000 Ft
Erdős Zsuzsanna, 82/385-482
K-15-012/2006
2007. december 31.
Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
8840 Csurgó, Kossuth u. 1.
Rajtunk múlik „Részvételi demokrácia, hátrányos helyzetű közösségek támogatása”
Komplex, a hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó szakemberek, önkéntesek
támogatására szolgáló tanácskozás.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. április 20-21.
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A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

12-14 előadás
Csurgó
2 000 Ft
Baróti Zoltánné, 82/472-432
K-15-049/2006
2007. december 31.

Hazai vagy külföldi tanulmányút
533.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Lakóotthonok Országos Szakmai Egyesülete a Gyermekekért
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 79.
Tapasztalatszerzés az erdélyi lakásotthonokban
Erdélyi lakásotthonok megismerése a gyakorlat oldaláról: gazdálkodás, munkamegosztás, szabadidős tevékenység.
ápoló-gondozó, családgondozó, gyermekvédelmi ügyintéző, gyermekfelügyelő,
szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus, pszichológus,
utógondozó, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus
15 pont
2007. május 1.
6 nap
Székelykeresztúr
25 000 Ft
Simor Péter, 84/372-611
U-15-001/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
534.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

535.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1.
Szakmai műhelysorozat mentálhigiénés szakemberek részére
Somogy megye bentlakásos intézményeiben dolgozó mentálhigiénés szakemberek
elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése, elmélyítése.
mentálhigiénés munkatárs, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás
munkatárs
18 pont
2007. február
6 fórum
Patalom, Segesd, Nagyatád, Gadány, Hetes, Somogy megye
8 000 Ft
Mátyásné Dóra Tünde, 82/520-409
M-15-015/2006
2007. december 31.
Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Otthon
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2.
A fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó szociális szakemberek szakmai műhelye
A fogyatékkal élő személyeket gondozó, fejlesztő szakemberek számára szakmai
műhely, szemléletformálás, új módszerek megismertetése, elterjesztése céljából.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. március, szeptember
6 fórum
Zalaegerszeg, Zala megye
7 000 Ft
Kondákor Klaudia, 92/599-445
M-15-017/2006
2007. december 31.

1. szám
536.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

537.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
538.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
539.

A programot indító megnevezése:

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
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Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1.
A főnővérek szakmai műhelye
Somogy megye szociális intézményeiben dolgozó főnővérek szakmai műhelye.
ápoló-gondozó
15 pont
2007. február, március, május, június, szeptember, október
6 fórum
Patalom, Tab, Kaposvár, Szabás, Drávatamási, Somogy megye
8 000 Ft
Lukácsné Sebestyén Katalin, 82/520-409
M-15-019/2006
2007. december 31.
Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1.
Szakmai műhelysorozat a szociális alapszolgáltatásokban dolgozó szakemberek
részére
A szociális alapszolgáltatásokban dolgozó szakemberek számára aktuális elméleti
és gyakorlati ismeretek nyújtása, ezáltal az ellátások minőségének, hatékonyságának
javítása és a napi munka megkönnyítése.
klubvezető, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, falu- és tanyagondnok
18 pont
2007. február
6 fórum
Patalom, Balatonmáriafürdő, Nagyatád, Marcali, Barcs, Fonyód, Somogy megye
8 000 Ft
Furman Erzsébet, 82/520-404
M-15-024/2006
2007. december 31.
Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő
Központ
7400 Kaposvár, Ezredév u. 22.
Gyermekjóléti szolgálatok kistérségi szakmai műhelytalálkozója
Az ellátási területen gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakemberek számára
szakmai ismeretek, új információk nyújtása, fórum a szakmai kérdések megvitatására, az alulról jövő kezdeményezések elindítására.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs,
szociális munkás
20 pont
2007. március
7 fórum
Kaposvár, Csurgó, Marcali, Siófok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
5 000 Ft
Szabó János, 82/529-180
M-15-093/2006
2007. december 31.
Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő
Központ
7400 Kaposvár, Ezredév u. 22.
Családsegítő Szolgálatok szakmai műhelytalálkozója
A családsegítő szolgáltatásban dolgozó szakemberek részére aktuális szakmai
információk nyújtása, vitafórum, lehetőségének megteremtése, jó gyakorlatok és
tapasztalatok egymásnak történő átadása.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, szociális munkás
20 pont
2007. március
7 fórum
Kaposvár, Komló, Tamási, Baranya, Somogy, Tolna megye
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A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

5 000 Ft
Szabó János, 82/529-180
M-15-094/2006
2007. december 31.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
540.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
541.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
542.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.
15-0313-05
A halál és a gyász kezelése a hospice szemlélet alkalmazásával
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 megélését. A tanfolyam célja, hogy a gyásszal kapcsolatos szélesebb körű szemléletváltást és a tamogatásukra szorulók önálló továbblépésének segítését szolgálja.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
50 pont
2007. április, május
55 óra
Nyíregyháza, országosan
25 000 Ft
Tári Attila, 42/504-640
T-16-115/2006
2009. december 31.
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.
15-0313-05
Amíg az orvos és a mentő megérkezik, elsősegélynyújtás és komplex újraélesztés
A tanfolyam célja olyan elsősegélynyújtási ismeretek nyújtása szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó szakemberek számára, amelynek elvégzése lehetőséget teremt arra, hogy amíg az orvos és a mentő megérkezik, szakszerűen tudjanak életveszélyes állapotokban elsősegélyt nyújtani.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
45 pont
2007. április, május
30 óra
Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, országosan
16 000 Ft
Tári Attila, 42/504-640
T-16-116/2006
2009. december 31.
Szabolcs-Szatmár - Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.
15-0090-05
Gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó gyermekfelügyelők továbbképzése
A gyermekek humánus befogadásához, beilleszkedésük elősegítéséhez szükséges
konfliktuskezelési technikák megismerése, felkészültségük segítése, készségeik fejlesztése a hatékonyabb munka érdekében.
gyermekfelügyelő, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, pedagógus
40 pont
2007. január
60 óra
Nyíregyháza
5 000 Ft
Miklósi Erzsébet, 42/404-406

1. szám

543.

T-16-019/2005
2008. december 31.

A programot indító megnevezése:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.
15-0090-05
A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek továbbképzése, hátrányos helyzetű
családokban, gyermekotthonokban, nevelőszülői, helyettes szülői családokban
nevelkedő gyermekek nevelésének segítésére
Nevelőszülői tanácsadók, nevelők, családgondozók, utógondozók, pedagógiaipszichológiai ismereteinek bővítése, speciális ismeretek a gyermek testi- és lelki
fejlődéséről, segítségnyújtás a nevelési tanácsadásban.
családgondozó, gyermekvédelmi ügyintéző, hivatásos nevelőszülő, hivatásos,
vagyonkezelő illetve eseti gondnok, gyermekotthoni lakásotthoni nevelő, pedagógus,
utógondozó, gyógypedagógus, helyettes szülői tanácsadó, nevelőszülői, gyámi,
gondozói tanácsadó
40 pont
2007. március
84 óra
Nyíregyháza
15 000 Ft
Csatlós Sándor, 42/404-406
T-16-020/2005
2008. december 31.

A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
545.

333

A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

544.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar - Szociális Szakvizsga, Szakés Továbbképző Központ
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
05-0060-02
Az élet két pólusán
Megismertetni a kollégákkal az élet két pólusával (gyermekkor, időskor) kapcsolatos
legújabb demográfiai, szociológiai, egészségtudományi kutatásokat, hogy hasznosíthassák azokat.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. márciustól igény szerint
40 óra
igény szerint
25 000 Ft
Dr. Hajnal Béla, 42/404-411
T-16-046/2005
2008. december 31.
Módszertani Ápoló-gondozó Otthon
4234 Szakoly, Hunyadi u. 2.
15-0199-04
Szemléletváltás a pszichiátriai betegek szociális ellátása területén
Korszerű ismeretek biztosítása a közösségi pszichiátriai munka jellegéről, módszereiről és formáiról, valamint a pszichiátriai szociális munka köréről.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs,
szociális munkatárs/szakértő
35 pont
2007. május, október
30 óra
Nyíregyháza, Szakoly
14 000 Ft
Cserbán Józsefné, 42/705-306
T-16-130/2005
2008. december 31.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
547.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

Módszertani Ápoló-gondozó Otthon
4234 Szakoly, Hunyadi u. 2.
15-0199-04
Korszerű ismeretek biztosítása a hatékony szenvedélybeteg ellátásért
A szenvedélybetegek ellátásának korszerű ismereteit és kliensközpontú szemléletmódot közvetítünk a résztvevők felé. Elsősorban a közösségi ellátások formáira,
szolgáltatásaira és módszereire helyezzük a hangsúlyt valamint a szenvedélybetegekkel végzett szociális munka támpontjaira.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs,
szociális munkatárs/szakértő
30 pont
2007. május, szeptember
30 óra
Szakoly
14 000 Ft
Cserbán Józsefné, 42/705-306, 42/561-086
T-16-131/2005
2008. december 31.
Módszertani Ápoló-gondozó Otthon
4234 Szakoly, Hunyadi u. 2.
15-0199-04
Professzionalitás az idősgondozásban - kliensközpontú szociális szolgáltatások
Korszerű ismeretek átadása az idősek számára biztosított szociális alapszolgáltatások és szakellátások biztosítása területén dolgozó szakemberek számára. Szemléletformálás, kliensközpontú ellátás alapelveinek elmélyítése a célunk a tanfolyam
során.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, szociális munkatárs/szakértő
30 pont
2007. április, szeptember
30 óra
Nyíregyháza, Szakoly
14 000 Ft
Cserbán Józsefné, 42/705-306
T-16-132/2005
2008. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
548.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

549.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5.
Tanácsadói hatékonyság fejlesztése
A tréning az egyéni esetkezelés során végzett munka hatékonyságának növelését
szolgálja.
családgondozó, családgondozó asszisztens, utógondozó, szociális munkatárs/szakértő
35 pont
2007. április, október
32 óra
Nyíregyháza, illetve igény szerint
26 500 Ft
Tompa Anita, 42/400-378, 42/401-075
S-16-082/2004
2007. december 31.
Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5.
Személyiségfejlesztő, kommunikációs és konfliktuskezelési tréning bölcsődei
gondozók részére

1. szám
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
550.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

551.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

552.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

553.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
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A sikeres kommunikáció és konfliktuskezelés módjainak elsajátítását célozza meg
a szakterületen dolgozók speciális igényeihez igazodva.
bölcsődei gondozónők
32 pont
2007. április, október
30 óra
Nyíregyháza, illetve igény szerint
13 000 Ft
Tompa Anita, 42/400-378, 42/401-075
S-16-083/2004
2007. december 31.
Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5.
Kiégést megelőző tréning
A szociális és gyermekvédelmi szférában dolgozó szakemberek mentális, mentálhigiénés egészségének megőrzése.
ápoló-gondozó
33 pont
2007. március, szeptember
30 óra
Nyíregyháza, illetve igény szerint
26 000 Ft
Tompa Anita, 42/400-378, 42/401-075
S-16-084/2004
2007. december 31.
Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5.
Kommunikációs tréning
A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék saját kommunikációs képességeik
erősségeit, gyengeségeit, s ennek ismeretében képesek legyenek fejleszteni kommunikációs eszközeiket.
ápoló-gondozó
35 pont
2007. március, szeptember
30 óra
Nyíregyháza, illetve igény szerint
26 000 Ft
Tompa Anita, 42/400-378, 42/401-075
S-16-085/2004
2007. december 31.
Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5.
Csoportos és team szupervízió biztosítása a szociális és gyermekvédelmi alap és
szakellátásban dolgozók részére
A szakmai személyiség fejlesztése, a szociális és gyermekvédelmi alap és szakellátásban dolgozók szakmai kompetenciájának növelése szakképzett szupervízorok
bevonásával.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
32 pont
2007. május, november
30 óra
Nyíregyháza, illetve igény szerint
25 000 Ft
Tompa Anita, 42/400-378, 42/401-075
S-16-086/2004
2007. december 31.
Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ
4400 Nyíregyháza, Madách u. 5.
Vezetői tréning
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A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

A vezetői hatékonyság fejlesztése a szociális szférában, a hatékony kommunikáció
elősegítése, a helyzetorientált vezetői stílus megvalósítása.
klubvezető, munkavezető
35 pont
2007. május, november
30 óra
Nyíregyháza, illetve igény szerint
26 000 Ft
Tompa Anita, 42/400-378, 42/401-075
S-16-087/2004
2007. december 31.

Szakmai tanácskozás
554.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
555.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
556.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
Önkéntesek bevonása a szociális szolgáltatásokba
A szakmai tanácskozás lehetőséget biztosít az önkéntesség népszerűsítésével, hogy
minél több területen jelenjenek meg az önkéntes munkát végzők. A szociális szolgáltatást nyújtók humánerőforrás-gazdálkodásának egy előre tervezhető, létszámbővítési lehetőséget kívánunk bemutatni.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. május 18.
5 előadás
Sóstófürdő
3 500 Ft
Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777
K-16-010/2006
2007. december 31.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szociális Intézmények Szakmai Egyesülete
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
Gondolatok a fogyatékosok ellátásáról
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. június
5 előadás
Sóstófürdő
4 000 Ft
Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777, 42/479-714
K-16-013/2006
2007. december 31.
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
„Betegeket gondozni, haldoklókat elkísérni, gyászolókat vigasztalni”, palliatív és
hospice szemlélet
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. május
6 előadás
Sóstófürdő
5 000 Ft
Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777, 42/479-714
K-16-014/2006
2007. december 31.

1. szám
557.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szociális Intézmények Szakmai Egyesülete
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
Memória zavar kor - vagy kór?
Komplex ismereteket adjon át az idős ellátásban résztvevők számára, érintve a
demencia legfontosabb kérdésterületeit, a demens ellátás sajátosságait.
ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló, gyógytornász, mozgás
terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
5 pont
2007. április 27.
6 előadás
Sóstófürdő
4 000 Ft
Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777, 42/479-714
K-16-015/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
558.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

559.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
560.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
„Tevékeny élet” - foglalkoztatás és mentálhigiéné szerepe a szociális szolgáltatások
területén
A holisztikus szemlélet kialakítása szociális intézményekben a foglalkoztatás előtérbe helyezésével.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. március 22.
6 fórum
Sóstófürdő
21 000 Ft
Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777
M-16-006/2006
2007. december 31.
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
„Számok mögött az ember”, mérhetőség és számszerűsíthetőség szociális területen
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. május 8.
6 fórum
Sóstófürdő
21 000 Ft
Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777
M-16-007/2006
2007. december 31.
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
Kurzus a szociális szolgáltatásokban folyó ápolás-gondozás sajátosságairól
A szociális ellátások területén dolgozó ápoló-gondozó személyzettel kapcsolatban
felállított elvárások, a szükséges speciális ismeretek feldolgozása.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
10 pont
2007. október 4.
6 fórum
Sóstófürdő
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A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

21 000 Ft
Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777
M-16-008/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 11.
Demens betegek életminőségének javítása bentlakásos szociális intézményekben
A demens ellátással foglalkozó szakemberek számára lehetőséget biztosítunk,
hogy komplex ismereteket szerezzenek műhelymunka keretében, mely ismereteket
a napi munka folyamán hasznosíthatnak.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. szeptember 5.
6 fórum
Sóstófürdő
21 000 Ft
Kissné Szabó Zsuzsanna, 42/479-777
M-16-009/2006
2007. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
562.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Mentálhigiénés Központ
4400 Nyíregyháza, Sarkantyú út 30-36.
A gondozástól a támogatásig - az értelmileg sérült emberek szociális ellátásának
tükrében
Az értelmileg sérült emberek szociális ellátásában résztvevő szakemberek szemléletformálása, az emberközpontú, egyéni szükségleteken alapuló, az emberi méltóság messzemenő figyelembe vételével felépített gondozás, és támogatás módszereinek közvetítése. A gondozáson és támogatáson túlmenően a fejlesztés, képzés,
foglalkoztatás szükségességének erősítése.
ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális munkás, gyógypedagógus, szociális
munkatárs/szakértő
18 pont
2007. május
6 fórum
Nyíregyháza, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
15 000 Ft
Pivnyikné Antal Ágnes, 42/506-165
M-16-092/2006
2007. december 31.

Tolna megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
563.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona
7064 Gyönk, Táncsics u. 472.
17-0055-05
Demens ellátottak a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben
Tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben élő demens ellátottak gondozása,
ápolása.
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló
45 pont
2007. március
40 óra
Gyönk
20 000 Ft
Pintér Györgyi, 74/548-002
T-17-003/2005
2008. december 31.

1. szám
564.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
565.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

566.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

567.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
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Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona
7064 Gyönk, Táncsics u. 472.
17-0055-05
Pszichiátriai és szenvedélybetegek testi-lelki segítése professzionális módon
A szociális ellátórendszerben dolgozó szakemberek ismereteinek felfrissítése, új
ismeretek biztosítása, szakmai készségeinek fejlesztése, új szakmai gyakorlati módszerek elsajátítása.
ápoló-gondozó, szociális gondozó, ápoló
30 pont
2007. május 14.
60 óra
Szekszárd
20 000 Ft
Pintér Györgyi, 74/548-002
T-17-150/2005
2008. december 31.
Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona
7064 Gyönk, Táncsics u. 472.
17-0055-05
Szociális munka fogyatékkal élőkkel
Szociális alapszolgáltatásban és szakosított ellátásban dolgozók alapozó felkészítése a fogyatékossággal élők gondozására.
ápoló-gondozó, klubvezető, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló
30 pont
2007. április 15.
40 óra
Szekszárd
18 000 Ft
Szigeti Róbert, 74/548-002
T-17-152/2005
2008. december 31.
NŐVÉR-CARE Ápoló és Oktató Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
7200 Dombóvár, Hóvirág u. 23.
03-0016-03
Geriátriai ismeretek alkalmazása az idősek és a fogyatékosok szociális ellátásában
Az idős ellátással és a fogyatékosokkal foglalkozók számára korszerű ismeretek
nyújtása több tudományterület érintésével.
ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó
46 pont
igény szerint
40 óra
igény szerint
20 000 Ft
Bogdán Lászlóné, 20/978-3935
T-17-055/2004
2007. december 31.
Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona
7064 Gyönk, Táncsics u. 472.
17-0055-05
Ellátottak mobilizálása ápolást, gondozást nyújtó intézményekben
Cél: A betegemelés gerinckímélő módszerének elsajátítása az ápolást, gondozást
nyújtó intézményekben.
ápoló-gondozó
45 pont
2007. június 11-15., október 15-19., november 5-9.
40 óra
Szombathely, Görcsöny, Gyönk
28 000 Ft
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A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

Pintér Györgyi, 74/548-002
T-17-095/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
568.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Mentálhigiénés Műhely
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Mentálhigiénés alapképzés és beszélgetés
Humán szakemberek mentálhigiénés szemléletformálása és a személyes segítő
beszélgetés módszertana
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. szeptember
60 óra
Szekszárd
50 000 Ft
Csordásné Kőmíves Ágnes, 74/510-366, 74/510-365
S-17-030/2006
2009. december 31.

Szakmai tanácskozás
569.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona
7064 Gyönk, Táncsics u. 472.
A kistérségekről és a többcélú kistérségi társulásokról. A kistérségi szociális
feladatellátásának elmélete és gyakorlata
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.
szociális intézmények vezetői, többcélú kistérségi társulások szakemberei
10 pont
2007. május 22-24.
16 előadás
Tengelic, Tolna megye, országosan
0 Ft
Pintér Györgyi, 74/448-350
K-17-074/2006
2007. december 31.

Vas megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
570.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:

Regionális Szociális Forrásközpont Kht.
9700 Szombathely, Ady tér 5.
18-0171-04
Fogyatékos/megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását segítő „Egyénközpontú segítés, fejlesztés” modellje
A résztvevők az egyénközpontú tervezés, fejlesztés módszerével a fogyatékos/megváltozott munkaképességű embereknek speciális segítséget nyújtanak céljaik,
munkavállalással kapcsolatos elképzeléseik elérése érdekében.
családgondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pedagógus, fejlesztő
pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs,
munkavezető, szociális munkatárs/szakértő, foglakoztatási rehabilitációval foglalkozó szakemberek
50 pont
2007. tavasz, ősz

1. szám

571.

30 óra
Szombathely, Vas megye
10 000 Ft
Magyar Mariann, 94/508-770
T-18-123/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyugat-Dunántúli Regionális
Módszertani Bölcsőde
9700 Szombathely, Bem József u. 33.
18-0137-05
A bölcsődei gondozó-nevelőmunka a minőség tükrében
A mozgás, az ének, a mese hármas tartópillérére építve egy jól átgondolt és kipróbált
bölcsődei napirend bemutatása. Bölcsődék minőségfejlesztési rendszeréhez kapcsolódó szintek bemutatása.
csecsemő- és kisgyermekgondozó, szakgondozó
40 pont
2007. április, illetve igény szerint
40 óra
Szombathely
15 000 Ft
Sebestyén Bianka, 94/501-550, 94/501-551
T-18-009/2005
2008. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
573.

341

A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

572.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Nyugat- dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde
9700 Szombathely, Bem József u. 33.
18-0137-05
Minőség a gondozói munkában II.
Minőségügyi alapismeretek nyújtása a minőségbiztosítás bevezetéséhez a bölcsődei
gondozónők részére. ISO, TQM rendszerek bemutatása, helyzetelemzés, tervezés,
célok megfogalmazása, folyamatszabályozás, bevezetés.
bölcsődevezető, szakgondozónő, gondozónő
45 pont
2007. május, október
40 óra
Budaőrs
30 000 Ft
Vokony Éva, 23/415-402
T-18-072/2005
2008. december 31.
Regionális Szociális Forrásközpont Kht.
9700 Szombathely, Ady tér 5.
18-0171-04
Idősellátás napjainkban
Az idősellátás területén szakképesítéssel rendelkező szakemberek meglévő ismereteinek bővítése, a területet érintő változások és információk átadása, az innovatív
szolgáltatások bemutatása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. tavasz, ősz
47 óra
Szombathely
16 000 Ft
Magyar Mariann, 94/508-770
T-18-118/2005
2008. december 31.
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A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
575.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
576.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
577.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

1. szám

Regionális Szociális Forrásközpont Kht.
9700 Szombathely, Ady tér 5.
18-0171-04
Szociális munka eltérő élethelyzetű csoportokkal
Az eltérő élethelyzetben lévők körében szociális munkát végző szakemberek ismereteinek fejlesztése, (általános és speciális) módszerek alkalmazásának lehetősége
a gyakorlatban, megoldási stratégiák ütemezésének, kivitelezésének módja.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. tavasz, ősz
30 óra
Szombathely
16 000 Ft
Magyar Mariann, 94/508-770
T-18-119/2005
2008. december 31.
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szociális Munkás Képző Intézet
9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14.
03-0004-02
Szociális szakma új kihívásai, technikái, módszerei
Célunk, megismertetni és megalapozni a szociális szakma filozófiájának, értéktartalmának jelentőségét, gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit, az interprofesszionalitás kiépítésének útjait.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
44 pont
2007. március, október
36 óra
Szombathely
15 000 Ft
Dr. Takács Magdolna, 94/311-170
T-18-009/2004
2007. december 31.
Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi Képzési
Központ Általános Szociális Munkás Szak
9700 Szombathely, Jókai M. u. 14.
03-0004-02
Agresszió, konfliktus a szociális szférában a szereplők körében. Mérséklésének,
kezelésének lehetőségei
A továbbképzés célja, hogy felvértezze a tanfolyam résztvevőit olyan tudással,
erőforrással, amelyek tudatossá teszik a gyakorlati munkájukban az agresszió és
konfliktuskezelést.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. március, október
30 óra
Szombathely
15 000 Ft
Dr. Takács Magdolna, 94/311-170
T-18-051/2004
2007. december 31.
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szociális Munkás Képző Intézet
9700 Szombathely, Jókai M. u. 14.
03-0004-02
Kirekesztődés és integrációs kihívások, kezelésük, szociális szakma eszköztára
Célunk, hogy a szociális ágazat bármely területén dolgozó szakemberek profeszszionális gondolkodásának fejlesztése, továbbá, hogy tudatosan törekedjenek a
cím alapján érintettek körében a hatékony beavatkozásra.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges

1. szám
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A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

40 pont
2007. március, október
36 óra
Szombathely
15 000 Ft
Dr. Takács Magdolna, 94/311-170
T-18-060/2004
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Park Szociális Otthon Somogy Megyei Önkormányzat Módszertani Intézménye
7463 Patalom, Bucsi Ignác u. 1.
14-0142-04
Szenvedélybetegek elfogadása és szakmai segítése a szociális intézményekben
Szenvedélybeteg ellátottakkal dolgozó szakdolgozók szakmai ismereteinek bővítése.
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
50 pont
2007. március, szeptember
30 óra
Patalom
16 000 Ft
Furman Erzsébet, 82/520-404
T-18-078/2004
2007. december 31.

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Szakmai személyiségfejlesztés
579.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
580.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Martineum Felnőttképző Akadémia
9700 Szombathely, Karmelita u. 1.
Munkaerőpiaci reintegrációt erősítő szociális szakemberképzés - vezetői tréning
A program sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a hatékony vezetői magatartás kialakítására, a vezetői szerepből adódó konfliktusok oldására, az emberi
erőforrások kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására, különös tekintettel a
hátrányos helyzetű rétegekkel közvetlenül foglalkozó munkatársak vonatkozásában.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. január, április, szeptember, illetve igény szerint
40 óra
Győr, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala megye
40 320 Ft
Bárczi Krisztián, 94/514-340
S-18-033/2006
2009. december 31.
IMEPA Oktatási és Tanácsadó Bt.
9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 76/B.
Emberi kézfogás (súlyos betegek és haldoklók segítése)
A résztvevő képes legyen a súlyos betegek és a haldoklók lelki folyamatának megértésére, annak kísérésére, saját szerepének és lehetőségeinek tisztázására, illetve
a gyászmunka megélésére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
Baranya, Bács-Kiskun, Budapest, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, KomáromEsztergom, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megye
30 000 Ft
Rettegi Zsolt, 94/337-672
S-18-075/2006
2009. december 31.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
582.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

583.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
Szakmai tanácskozás
584. A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:

1. szám

IMEPA Oktatási és Tanácsadó Bt.
9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 76/B.
Személyiségfejlesztés
A tréning alapvető célja, hogy a résztvevő képes legyen reális önismeretének
kialakítására, személyes Én - határainak feismerésére, belső erőforrásainak feltárására, segítő attitűdjének tisztázására.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
30 000 Ft
Rettegi Zsolt, 70/368-2841
S-18-085/2005
2008. december 31.
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.
Személyiségfejlesztés a kommunikáción keresztül
Szakmai személyiségfejlesztés a kommunikáción keresztül. Kommunikációs képességek
fejlesztése a problémák szakszerű megoldása céljából.
ápoló-gondozó, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, szociális munkás,
foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető
33 pont
2007. szeptember
30 óra
Csákánydoroszló
0 Ft
Hegyi István, 94/542-200
S-18-003/2004
2007. december 31.
Népjóléti Szolgálat
9500 Celldömölk, Szalóky Sándor u. 3.
Kiégést megelőző tréning
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. április, illetve igény szerint
25 óra
Celldömölk illetve igény szerint
15 000 Ft
Mórotzné Kiss Györgyi, 95/525-910
S-18-015/2004
2007. december 31.

Vas Megyei Szakosított Otthon
9931 Ivánc, Kossuth L. 1-3.
Ivánci találkozások
Az értelmi sérülteket ellátó intézmények vezetőinek szakmai találkozója. A szociális
ellátórendszer átalakításának és a sérülteket érintő jogszabályi változások eddigi
tapasztalatai.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. szeptember
3 nap
Ispánk
30 000 Ft

1. szám

585.

Biál Tímea, 94/542-037
K-18-069/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete
9900 Körmend, Somogyi Béla u. 22.
10 év a Falugondnoki Hálózatban
Országos szakmai konferencia a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei
Egyesületének 10 éves működése alkalmából, szakmai ismeretek fejlesztése a
hálózatban dolgozók számára.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. április 13.
5 előadás
Őriszentpéter, Vas megye
12 000 Ft
V. Kozma Judit, 94/411-601
K-18-087/2006
2007. december 31.

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
587.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
588.
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A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

A program címe:
A program témája:

586.
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A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

Pálos Károly Családsegítő, és Gyermekjóléti Szolgálat
9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
IV. Regionális Családvédelmi konferencia „A média csapdái”
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. szeptember 19.
5 előadás
Szombathely
8 000 Ft
Taródi Lajos, 94/512-790
K-18-091/2006
2007. december 31.
Pálos Károly Családsegítő, és Gyermekjóléti Szolgálat
9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
A lelki egészség kérdései napjainkban
A lelki egészség megteremtésének és megtartásának alapvető feltételeinek bemutatása.
A család, az egyén, a társadalom felelőssége a lelki élet kialakításában, a lelki
nevelésben.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. május
5 előadás
Szombathely
0 Ft
Köteles Erika, 94/512-790
K-18-092/2006
2007. december 31.
Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet
9700 Szombathely, Gagarin u. 5.
Szakosított ellátások - szociális foglalkoztatás
A munka rehabilitációra és a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra történő felkészítés feltérképezése.
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A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
589.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pedagógus, pszichológus, fejlesztő
pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs,
munkavezető, szociális munkatárs/szakértő
5 pont
2007. május
5 előadás
Szombathely, országosan
10 000 Ft
Fekete Árpád, 94/509-736
K-18-099/2006
2007. december 31.
Regionális Szociális Forrásközpont Kht.
9700 Szombathely, Ady tér 5.
Szociális Hét 2007.
A szociális területen alap- és szakellátásban dolgozók szakmai továbbképzése,
amely lehetőséget biztosít a résztvevőknek, hogy megismerkedjenek szakmájuk
legfrissebb ismereteivel, eredményeivel.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
10 pont
2007. április 11-13.
3 nap
Szombathely, Vas megye
10 000 Ft
Magyar Mariann, 94/508-770
K-18-103/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
590.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

591.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Vas Megyei Szakosított Intézet
9700 Szombathely, Gagarin u. 5.
Házi segítségnyújtás gyakorlati oldala
A házi segítségnyújtásban dolgozók ismeretanyagának felfrissítése, egységes
szakmai gyakorlat kialakítása.
szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó, ápoló, szociális
munkás, házi gondozást végző
20 pont
2007. március, szeptember
6 fórum
Szombathely, Vas megye
5 000 Ft
Fekete Árpád, 94/311-470
M-18-057/2006
2007. december 31.
Vas Megyei Szakosított Otthon
9931 Ivánc, Kossuth L. 1-3.
A mozgás - mint az egészségfejlesztés eszköze
Adaptálható módszer, jól bevált és sikerrel alkalmazott gyakorlatsorok közreadása
mentálhigiénés munkatárs, fejlesztő pedagógus konduktor, gyógytornász, mozgás
terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
20 pont
2007. február 9.
7 fórum
Ivánc, illetve országosan
5 000 Ft, vidéki megrendezés esetén 15 000 Ft
Biál Tímea, 94/542-037
M-18-076/2006
2007. december 31.

1. szám
592.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
593.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
594.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
595.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
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Vas Megyei Szakosított Otthon
9931 Ivánc, Kossuth L. 1-3.
„A foglalkoztatás gyakorlata” - szakmai műhely
Adaptálható speciális gyakorlatok a sérült személyek foglalkoztatásában - a lakóotthonban rejlő speciális fejlesztési módszerek megismertetése.
ápoló-gondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális gondozó,
ápoló, szociális munkás, gyógypedagógus, gyógytornász, mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
15 pont
2007. február 16.
7 fórum
Ivánc
5 000 Ft
Biál Tímea, 94/542-037
M-18-081/2006
2007. december 31.
Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány
9800 Vasvár, Árpád tér 8.
„Összefogás” Szakmai Műhely
A Vasi Hegyhát Kistérségben szociális feladatokat ellátó szakemberek szakmai
találkozója, információ- és vitafórum, alkalom a szakmai kérdések sokrétű feldolgozására, átfogó kapcsolati háló kiépítésére.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
12 pont
2007. február 28.
9 fórum
Vasvár, Vas megye
0 Ft
Pintér Krisztina, 94/573-045
M-18-097/2006
2007. december 31.
Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány
9800 Vasvár, Árpád tér 8.
„Támasz” Szakmai Műhely - A fogyatékkal élők hatékony segítéséért
Szociális feladatokat ellátó szakemberek szakmai információs és kapcsolatrendszer építő fóruma, a kistelepüléseken fogyatékkal élő kliensek hatékony és adekvát
ellátása érdekében.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
20 pont
2007. február 14.
9 fórum
Vasvár, Vas megye
0 Ft
Pintér Krisztina, 94/573-045
M-18-098/2006
2007. december 31.
Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet
9700 Szombathely, Gagarin u. 5.
Minőségbiztosítás a szociális szférában
A szociális szférában dolgozó szakemberek ismerjék meg a különféle minőségbiztosítási rendszereket.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
15 pont
2007. április, október
6 fórum
Szombathely, Vas megye
5 000 Ft
Fekete Árpád, 94/509-736
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A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

M-18-106/2006
2007. december 31.

A programot indító megnevezése:

Pálos Károly Családsegítő, és Gyermekjóléti Szolgálat
9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Szakmai műhely sorozat
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 meghonosítása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
15 pont
2007. február
6 fórum
Szombathely
2 000 Ft
Taródi Lajos, 94/512-790
M-18-113/2006
2007. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
597.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Pálos Károly Családsegítő, és Gyermekjóléti Szolgálat
9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Szociális innováció a szociális szakma megújítása
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
15 pont
2007. szeptember
6 fórum
Szombathely
2 000 Ft
Pongrácz Zoltán, 94/512-790
M-18-114/2006
2007. december 31.

Veszprém megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
598.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

599.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.
19-0211-04
A kisgyermekkor pedagógiai kérdései
Szakmai segítségnyújtás a bölcsődei gondozás-nevelés során előforduló nevelési
kérdésekhez, a gondozónők pedagógiai és pszichológiai ismereteinek felfrissítése.
csecsemő és gyermekgondozónő, szakgondozónő
38 pont
2007. április 23-27.
38 óra
Veszprém, Veszprém megye
16 500 Ft
Barbainé Bérci Klára, 88/328-661
T-19-069/2006
2009. december 31.
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.
19-0168-05
Hospice tanfolyam: A halál, a haldoklás és a gyász

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
600.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
601.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
602.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
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Az ápolásban-gondozásban résztvevő szakemberek felkészítése a haldoklók ellátására, a hozzátartozók gyászreakcióinak kezelésére, valamint a segítő szakmában
dolgozók pszichés terheinek oldására.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, pedagógus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, gyógytornász, mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás
munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
50 pont
igény szerint
48 óra
Külsővat, Veszprém megye
17 000 Ft
Elek Józsefné, 89/342-150
T-19-124/2006
2009. december 31.
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.
19-0168-05
A klinikai pszichológia alapjai - emberismeret szociális segítő foglalkozásúak
számára
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
32 óra
Külsővat, Veszprém megye
15 400 Ft
Elek Józsefné, 89/342-150
T-19-125/2006
2009. december 31.
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.
19-0168-05
A demencia társadalmi egészségügyi és szociális problémáinak hatása a szociális
alap és szakosított intézmények vonatkozásában.
Olyan átfogó ismeretek nyújtása a szociális szolgáltatásban dolgozó szakemberek
számára, amely lehetőséget biztosít a demenciában szenvedő betegek ellátásának
minőségi javítására.
ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális
gondozó, ápoló, szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász,
mozgás terapeuta, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
45 pont
igény szerint
48 óra
Külsővat, Veszprém megye
20 500 Ft
Elek Józsefné, 89/342-150
T-19-137/2006
2009. december 31.
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.
19-0168-05
Sürgősségi betegellátást nyújtó ismeretek a szociális területen dolgozó szakemberek
számára
A szociális területen dolgozó szakemberek ismeretanyagának felújítása, illetve új
módszerek, technikák elsajátítása a sürgősségi betegellátás vonatkozásában.
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A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

603.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

ápoló-gondozó, klubvezető, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló, szociális
munkás, gyógytornász, mozgás terapeuta
30 pont
igény szerint
40 óra
Külsővat, Veszprém megye, országosan
16 600 Ft
Elek Józsefné, 89/342-150
T-19-138/2006
2009. december 31.
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.
19-0168-05
Értelmileg akadályozott emberekkel való bánásmód az intézményrendszer változásában
Az értelmileg akadályozott emberekkel foglalkozó szakdolgozók szakmai ismereteinek elmélyítése, eszközrendszerének bővítése. Szemléletváltozás az intézményrendszerekben dolgozók gyakorlati munkájában az új jogszabályok alapján.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
42 pont
igény szerint
46 óra
igény szerint
19 400 Ft
Elek Józsefné, 89/342-150
T-19-094/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
604.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
605.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Főnix - Füred Tanácsadó és szolgáltató Bt.
8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 11. „I” ltp. fszt. 2.
Kiégés elleni tréning segítő foglalkozásúak számára
Segítsen felismerni a kiégés jellegzetes tüneteit a hallgatónak saját magán, illetve
munkatársain. Adjon pszichológiai ismereteket a tünetek szakszerű azonosításához és megfelelő módszereket a kiégés megelőzéséhez, illetve a kezdődő zavarok
korrigálásához.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
2007. március, április, illetve igény szerint
30 óra
országosan
36 000 Ft
Brzezansky György, 87/482-533
S-19-015/2006
2009. december 31.
Humánum Humán Szolgáltató KKT
8200 Veszprém, Baláca u. 49.
„Mérni a mérhetetlent” - Pedagógiai folyamatok hatékonysága fokozásának és
dokumentálásának módszerei és lehetőségei gyermek- és lakásotthonokban
Olyan szervezetfejlesztő, csapatmunkát támogató technikák átadása, melyek alkalmazásával a pedagógiai folyamatok utánkövetése objektívebbé tehető, és hatékonyságuk a mindenkori aktualitásokhoz illeszkedően fokozható.
gyermekotthonban és lakásotthonokban dolgozók
30 pont
igény szerint
25 óra
országosan
33 000 Ft
Major Zsolt Balázs, 20/916-9900, 88/423-345
S-19-016/2006
2009. december 31.

1. szám
606.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
607.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
608.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
609.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
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Martineum Felnőttképző Akadémia
9700 Szombathely, Karmelita u. 1.
Munkaerő-piaci reintegrációt elősegítő szakemberképzés-személyiségfejlesztés
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 tisztázására, valamint önmaga elhelyezésére a társas kapcsolatokban.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. január, április, szeptember, illetve igény szerint
30 óra
Győr, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala megye
30 240 Ft
Bárczi Krisztián, 94/514-340
S-19-032/2006
2009. december 31.
Szociális Szolgáltató Központ
8420 Zirc, Bajcsy-Zs. u. 9.
Személyiségfejlesztő tréning a fogyatékosok társadalmi integrációjának elősegítésére
Zirc térségben dolgozó szociális szakemberek és önkéntesek képzése a társadalmi
befogadás elősegítése érdekében azért, hogy a fogyatékkal élő és/vagy megváltozott 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 munkaerőpiaci beilleszkedésre, részvételre.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. március, április
30 óra
Zirc, Veszprém megye
0 Ft
Koósné Stohl Ilona, 88/416-936
S-19-066/2006
2009. december 31.
Szociális Innovációs Társulás
8200 Veszprém, Budapesti u. 9-11.
Csapatépítés és vezetési ismeretek, kommunikáció és konfliktuskezelés tréning
Ezt a tréninget azoknak a szociális területen dolgozó munkatársaknak ajánljuk,
akik szívesebben dolgoznak csapatban, a tréning során (csoport) vezetési ismereteket 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.
családgondozó, családgondozó asszisztens, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs,
szociális munkás, gyermekotthoni, lakásotthoni nevelő, gyógypedagógus, helyettes
szülői tanácsadó, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
30 pont
2007. január, március
30 óra
Veszprém, Veszprém megye
0 Ft
Koósné Stohl Ilona, 88/560-103
S-19-087/2006
2009. december 31.
Szociális Innovációs Társulás
8200 Veszprém, Budapesti u. 9-11.
Kliensmunka fogyatékossággal élőkkel - érzékenyítő tréning

352

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
610.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

611.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

612.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. január 8.
30 óra
Veszprém, Veszprém megye
0 Ft
Dörnyeiné Barabás Éva, 88/560-103
S-19-089/2006
2009. december 31.
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.
Stressz és konfliktuskezelés a segítő szakmában dolgozók számára
A segítő szakmában dolgozók mentális egészségének védelme. Stressz és feszültségkezelés, valamint konfliktuskezelési technikák elsajátítása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
25 óra
Külsővat, Veszprém megye
20 200 Ft
Elek Józsefné, 89/342-150
S-19-120/2006
2009. december 31.
HUMÁNUM Humán Szolgáltató KKT
8200 Veszprém, Baláca u. 49.
Vezető kiválasztás - speciális, alkalmasság - vizsgáló interjútechnika
A vezetők beválási arányának növelése a felvételi folyamatban részt vevő felettesek
kiképzésével egy egzakt, viselkedés alapú interjú technika használatára, azonnal
használható interjú-füzet összeállítása.
vezető beosztású munkatársak felvételi folyamatában résztvevő vezetők
30 pont
igény szerint
25 óra
igény szerint
43 000 Ft
Major Zsolt Balázs, 20/916-9900, 88/423-345
S-19-004/2005
2008. december 31.
HUMÁNUM Humán Szolgáltató KKT
8200 Veszprém, Baláca u. 49.
„Fotel vagy karfa”: Gyakorlat- és eszköz központú szervezetfejlesztés gyermek-,
és lakásotthonok számára
Az otthonok hatékonyabb működését támogató, a gondozott gyermekek személyiségének és viselkedésének sajátosságaira épülő, konkrét eszközök és módszerek
átadása.
gyermek és lakásotthonokban dolgozók
30 pont
igény szerint
25 óra
igény szerint
30 000 Ft
Major Zsolt Balázs, 20/916-9900, 88/423-345
S-19-006/2005
2008. december 31.

1. szám
613.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
614.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

615.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
616.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
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„Mi is vagyunk” Alapítvány
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
Kiégést megelőző tréning szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozó
szakemberek számára
A szociális és gyermevédelmi intézmények szakembereinek lelki egészségvédelme,
önismeretének fejlesztése annak érdekében, hogy az őket érő nagymértékű pszichés
terhelés és frusztráció ne okozzon kiégést.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
21 000 Ft
Holl Magdolna, 88/564-520, 70/459-9552
S-19-004/2004
2007. december 31.
Útkereső Alapítvány a Gyermekekért
8200 Veszprém, Tüzér u. 44.
Kommunikáció és konfliktuskezelő tréning a szociális ágazatban dolgozók részére
A saját konfliktus kezelési technikák alkalmazása tudatossá és adekváltabbá váljon.
A legmegfelelőbb kommunikáció és konfliktus megoldási stratégiák elsajátítása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
24 000 Ft
Urbanics Júlia, 88/561-375
S-19-027/2004
2007. december 31.
Útkereső Alapítvány a Gyermekekért
8200 Veszprém, Tüzér u. 44.
A szociális ágazatban dolgozók önismeretének, ezen belül önreflexiójának fejlesztése saját élményen keresztül
Az önreflexió erősítése a tanulási folymatban, mely segítségével tudnak bánni
saját személyiségükkel, különös tekintettel a saját érzelmek felismerésére, hogy
munkájuk konfliktus mentesebbé váljon.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
igény szerint
24 000 Ft
Urbanics Júlia, 88/561-375
S-19-049/2004
2007. december 31.
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye
9532 Külsővat, Béri Balogh Ádám u. 1.
Személyiségfejlesztés a kommunikáción keresztül
A segítő munkában dolgozók, mentális egészségének védelme, az önismeret elmélyítése a belső erőforrások aktivizálása révén.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
igény szerint
30 óra
Külsővat
20 000 Ft
Elek Józsefné, 89/342-150
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A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

1. szám

S-19-075/2004
2007. december 31.

Szakmai tanácskozás
617.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Várpalotai Kistérségi Többcélú Társulása
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
„Kapcsolatok” - szociális együttműködés a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási
esélyeinek növeléséért
A konferencián résztvevők, a szociális ágazatban foglalkoztatottak ismereteinek
szakszerű, korszerű bővítése a halmozottan hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra
való visszajutásának elősegítése céljából.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
5 pont
2007. november 15.
6 előadás
Várpalota
0 Ft
Koromné Palkovics Edit, 88/592-660
K-19-022/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
618.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
619.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
620.

A programot indító megnevezése:
A program címe:

„Mi is vagyunk” Alapítvány
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
Szakmai műhely területi gyermekvédelmi szakszolgálatok örökbe fogadási tanácsadóinak
A rendszeres találkozás, tapasztalatcsere és szakmai konzultáció lehetőségét
biztosítani a megyékben - egymástól elszigetelten - dolgozó örökbe fogadási tanácsadók számára.
örökbefogadási tanácsadó
16 pont
2007. február 20.
6 fórum
Budapest
5 000 Ft
Holl Magdolna, 88/564-520
M-19-018/2006
2007. december 31.
Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődéje
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.
Készségfejlesztő programok a bölcsődében
Szakmai segítségnyújtás a bölcsődében dolgozó gondozónők, szakgondozónők,
nevelési feladataihoz a gyermekek játéktevékenységében - különösen a különböző
készségfejlesztések napirendben történő megvalósításához.
csecsemő- és gyermekgondozónő, bölcsődei szakgondozónő
14 pont
2007. március 7., 21., 28., április 4., 11., 18.
6 fórum
Veszprém, Veszprém megye
10 500 Ft
Barbainé Bérci Klára, 88/328-661
M-19-050/2006
2007. december 31.
Szociális Szolgáltató Központ
8420 Zirc, Bajcsy-Zs. u. 9.
Munkaerő-piaci ismeretek

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:

A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Zirc térségben dolgozó szociális szakemberek és önkéntesek képzése a társadalmi
befogadás elősegítése érdekében azért, hogy a fogyatékkal élő és/vagy megváltozott 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, részvételre.
családgondozó, szociális segítő, mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás,
pszichológus, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, munkavezető, szociális munkatárs/szakértő
12 pont
2007. január
6 fórum
Zirc, Veszprém megye
0 Ft
Koósné Stohl Ilona, 88/416-936
M-19-063/2006
2007. december 31.

Zala megye
Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam
621.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
622.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs
Intézete - Pszichiátriai Betegek Országos Módszertani Intézete
8887 Bázakerettye, Virág u. 4.
20-0106-05
Az ellátási szinteknek megfelelő ápolási-gondozási ismeretek bővítése, az ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása
A betegek személyiségszintjéhez igazodó, illetve az ellátási szinteknek (az intézmény gondozási egységei) megfelelő ápolási-gondozási ismeretek, beavatkozási
lehetőségek, ezek gyakorlati alkalmazása.
ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló
35 pont
2007. február, május, szeptember
50 óra
Bázakerettye, Budapest, Szentgotthárd, Pest, Vas, Zala megye, országosan
14 500 Ft
Marketti Judit, 93/348-005, 93/548-009
T-20-072/2006
2009. december 31.
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.
20-0072-06
Szociokultúrális esélyek és munkaerő-piaci reintegráció-képzés szociális
munkásoknak
A munkaerőpiacról tartósan kiszorultakkal, a rendszeres szociális segélyezettekkel
foglalkozó szakemberek képzése. A résztvevők felismerjék és kezelni tudják a tartós munkanélküliség miatt kialakult érzelmi állapotokat, segíteni tudják az álláskeresést.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
30 óra
Dötk, Zala megye, országosan
30 000 Ft
Salamon Györgyi, 92/312-034, 92/348-551
T-20-078/2006
2009. december 31.
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A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
624.

A programot indító megnevezése:

Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
625.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

626.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:

1. szám

Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs
Intézete - Pszichiátriai Betegek Országos Módszertani Intézete
8887 Bázakerettye, Virág u. 4.
20-0106-05
A terápiás közösség kiépítésének elmélete és gyakorlati problémái
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.
mentálhigiénés munkatárs, szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus,
foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, szociális munkatárs/szakértő
30 pont
2007. február, április, október, szeptember
35 óra
Bázakerettye, Törökszentmiklós, Szentgotthárd, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Zala
megye, országosan
15 000 Ft
Marketti Judit, 93/348-005, 93/548-059
T-20-088/2006
2009. december 31.
Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs
Intézete - Pszichiátriai Betegek Országos Módszertani Intézete
8887 Bázakerettye, Virág u. 4.
20-0106-05
Kiégési szindróma megelőzése a szociális szolgáltatást végző szakembereknél
A szociális szakemberek mentálhigiénéjének fejlesztése, a kiégési szindróma
kialakulásának, tüneteinek és megküzdési stratégiáinak elsajátítása.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
2007. március, április, október
40 óra
Bázakerettye, Szentgotthárd, Vas, Zala megye, országosan
15 000 Ft
Marketti Judit, 93/348-005, 93/548-009
T-20-104/2006
2009. december 31.
Dr. Berecz és Társa Oktatási Bt.
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 31.
20-0129-05
Alapozó-Elméleti ismeretek, gyakorlati készségek a szociális munkát végzők
tevékenységében
A szociális munkát végző szakemberek számára rendszerezett elméleti és gyakorlati
ismereteket, új módszereket nyújt a gyakorlatban szükséges készségeket fejleszti.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
33 óra
Zalaegerszeg
30 000 Ft
Jókhel Tibor, 92/320-879, 30/245-3064
T-20-094/2005
2008. december 31.
Dr. Berecz és Társa Oktatási Bt.
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 31.
20-0129-05
A fogyatékkal élők társadalmi integrációja, annak megvalósulása

1. szám
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
627.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
628.

A programot indító megnevezése:
Felnőttképzési nyilvántartási száma:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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Fogyatékos ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás területén dolgozó szakemberek
továbbképzése, együttműködésük erősítése, egységes szakmai szemléletmód kialakítása a gyakorlatban, a szakemberek mentális egészségének védelme.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
32 óra
Zalaegerszeg
30 000 Ft
Kocsmár Zoltánné, 92/320-879, 30/245-3064
T-20-098/2005
2008. december 31.
Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Otthon
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2.
01-0105-03
Korszerű gerontológiai ismeretek alkalmazása a szociális gondozás során
A szociális ellátás során leggyakrabban tapasztalható időskori betegségek okainak,
tüneteinek, szövődményeinek és az ezzel kapcsolatos feladatoknak a megismertetése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
35 óra
Zalaegerszeg
16 000 Ft
Koller Csilla, 92/599-445
T-20-129/2005
2008. december 31.
Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Otthona
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2.
01-0105-03
Korszerű betegmozgatási technika bevezetése a szociális alap- és szakellátásban
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.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
40 pont
igény szerint
40 óra
Zalaegerszeg
25 000 Ft
Koller Csilla, 92/599-445
T-20-092/2004
2007. december 31.

Szakmai személyiségfejlesztés
629.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:

Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Otthon
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2.
„Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt…” - Szakmai személyiségfejlesztés
a szociális szférában tevékenykedő szakemberek részére
A szakmai személyiségfejlesztés célja az önismeret fejlesztése, a mentális egészség
megőrzésének módjainak megismerése, a konfliktuskezelési technikák megismerése, a segítő szerepre való felkészítés, továbbá a személyes és a szakmai
kommunikáció tudatos használata és tökéletesítése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
35 pont
2007. második, negyedik negyedév
60 óra
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A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Zalaegerszeg, Zala megye
24 000 Ft
Koller Csilla, 92/599-445
S-20-034/2006
2009. december 31.

A programot indító megnevezése:

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Asszertivitás - kommunikáció, konfliktuskezelés
A szociális területen dolgozó szakembereknek segítséget adni önmaguk mélyebb
megismeréséhez, érzéseik, gondolataik hatékonyabb kifejezéséhez. A segítő kommunikációs és konfliktuskezelési készségeinek és személyes hatékonyságának fejlesztése.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
30 pont
igény szerint
40 óra
Dötk
30 000 Ft
Salamon Györgyi, 92/312-034, 92/348-551
S-20-065/2006
2009. december 31.

A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
631.

1. szám

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

VARIABILÍTÁS Kulturális és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság
8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór u. 26.
Coaching: a vezető edzése Továbbképzés a szociális szféra vezetői számára
A vezetői munkának cél-, megoldás és eredményorientált kísérése, személyes
edzés.
munkakör megkülönböztetése nem szükséges
25 pont
2007. február, április, szeptember
30 óra
Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely
30 000 Ft
Borbélyné dr. Török Mária, 92/316-418, 20/250-1327
S-20-107/2005
2008. december 31.

Szakmai tanácskozás
632.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

633.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:

Egyesített Bölcsőde
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a.
Család, bölcsőde együtt - egymáshoz közelebb
A bölcsődei szakemberek tapasztalatcseréje a család és az intézményes nevelés
időszerű kérdéseiről.
csecsemő és gyermekgondozónő, bölcsődei szakgondozónő, csecsemő és kisgyermek nevelő, gondozó
5 pont
2007. május 4.
5 előadás
Nagykanizsa, Zala megye
1 600 Ft
Torma Lászlóné, 93/516-880
K-20-017/2006
2007. december 31.
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Útkeresés - Modellek a gyermekvédelmi és ifjúsági munkában
Külföldi és hazai - régiós, megyei és helyi - gyermek- és ifjúságvédelmi modellek
bemutatása. A jövőbeni adaptáció lehetőségei.
gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek
5 pont

1. szám
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:
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2007. április
5 előadás
Zalaegerszeg
0 Ft
Gyarmatiné Kovács Szilvia, 92/312-034, 92/348-551
K-20-047/2006
2007. december 31.

Szakmai műhely
634.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

635.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:
A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

636.

A programot indító megnevezése:
A program címe:
A program témája:

A program célcsoportja:
A szerezhető továbbképzési pontérték:
Az indítás tervezett időpontja:
A program időtartama:
A program indításának helyszíne:
A résztvevő által befizetendő összeg:
A szervező neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A minősítés érvényes:

Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Otthon
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2.
Szakmai műhely a házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban tevékenykedő szociális
szakemberek számára
A házi gondozásban dolgozó személyes gondoskodást végző szakemberek munkájának
továbbfejlesztése a feladatellátás során felmerülő nehézségek közös megoldása.
szociális segítő, szociális gondozó, ápoló
15 pont
2007. március, szeptember
6 fórum
Zalaegerszeg, Zala megye
7 000 Ft
Kondákor Klaudia, 92/599-445
M-20-011/2006
2007. december 31.
Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Otthon
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2.
Az idősellátás területén dolgozó szociális, mentálhigiénés munkatársak szakmai
továbbfejlesztése
Az idős személyekkel foglalkozó mentálhigiénés szakemberek közös tapasztalatcseréje,
szakmai együttműködése az egységes szakmai gyakorlat kialakítása érdekében.
mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs
10 pont
2007. április, október
6 fórum
Zalaegerszeg, Zala megye
7 000 Ft
Koller Csilla, 92/599-445
M-20-022/2006
2007. december 31.
Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Otthon
8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház u. 2.
Szakmai műhely a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézményekben
ápolási-gondozási feladatokat ellátó szakemberek részére
A bentlakásos intézményekben ápoló, szociális gondozó munkakörben dolgozó
szakemberek szakmai továbbfejlesztése, egységes gyakorlat kialakítása, ápolási
protokollok készítése.
ápoló-gondozó, szociális segítő, szociális gondozó, ápoló
18 pont
2007. március, szeptember
6 fórum
Zalaegerszeg, Zala megye
6 000 Ft
Koller Csilla, 92/599-445
M-20-029/2006
2007. december 31.
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Közlemény
az Országos Képzési Jegyzék szociális szolgáltatások szakmacsoportjában szereplõ szakképesítések
Országos Szakmai Szakértõi és Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékérõl
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-ának g) bekezdésében, valamint a 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 4. §-ában foglaltakra tekintettel - a szociális
szolgáltatások szakmacsoport területén a szakmai ellenõrzésben való közremûködésre és más szakértõi tevékenységre jogosult szakértõket az 1. sz. melléklet,
a szakmai vizsgaelnöki teendõk ellátásával megbízható vizsgaelnököket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Budapest, 2007. január
1. számú melléklet
A Szociális szolgáltatások szakmacsoporthoz tartozó szakképesítések
ORSZÁGOS SZAKMAI SZAKÉRTÕI NÉVJEGYZÉKE
Név

Bencze Éva
Diószegi Lajosné
Glowacz Miklósné
Horváthné
Dr. Szöllõsi Ilona

szociális szervezõ,
szociológus,
szociálpolitikus
pedagógus,
mentálhigiénikus
pedagógus-népmûvelõ,
szociális munkás
szociális munkás,
védõnõ,
eü. szakoktató
pedagógus

Rottenbacher Ádám

szociális munkás

dr. Szécsiné
Domonkos Erzsébet

szociális szervezõ
szociális menedzser
szociálpolitikus
pedagógus

Szombathelyiné
dr. Nyitrai Ágnes

Munkahely

Cím

szociális szolgáltatások Pesterzsébet Önkormányzatának
szakmacsoport
Gondozási Központja

1201 Budapest

Nagy Gyõri
István u. 29-31/a.

szociális szolgáltatások
szakmacsoport
szociális szolgáltatások
szakmacsoport
szociális szolgáltatások
szakmacsoport

1149 Budapest

Fogarasi u. 26.

3300 Eger

Dobó Istvár tér 2.

1086 Budapest

Csobánc u. 1.

9700 Szombathely

Jókai u. 14.

3100 Salgótarján

Kossuth u. 8.

7623 Pécs

Mária u. 5-7.

7100 Szekszárd

Mérey út 33-37.

2870 Kisbér

Deák F. u. 69.

Pest Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Bókay János Humán
Kéttannyelvû Szakközépiskola
és Gimnázium
szociális szolgáltatások Pécsi Tudományegyetem
szakmacsoport
Egészségtudományi Kar
Szombathelyi Képzési központ
szociális szolgáltatások Nemzeti Családszakmacsoport
és Szociálpolitikai Intézet
Képzési Központja
szociális gondozó
Pécsi Szociális és Egészségügyi
és szervezõ,
Szakképzõ Iskola
csecsemõés kisgyermekgondozó
bölcsõdei szakgondozó
szociális szolgáltatások Szociális Központ
szakmacsoport
szociális szolgáltatások Õszi Napfény Idõsek Otthona
szakmacsoport

szociális szolgáltatások Apor Vilmos Katolikus Fõiskola 2600 Vác
szakmacsoport

Konstantin tér 1-5.

1. szám

dr. Mikli Éva

szociálpolitikus,
védõnõ,
szoc.pol. szakig.szervezõ
pedagógus

Kis-Bacskó Erzsébet

Szakképesítés
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Bajzáthné Komár Mária

Iskolai végzettség/szakterület

1. szám

2. számú melléklet
A Szociális szolgáltatások szakmacsoporthoz tartozó szakképesítések
ORSZÁGOS SZAKMAI VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉKE*
*

Akik 2005. május 24-ig bezárólag kerültek a névjegyzékre - szakértõi igazolványuk lejártáig - szakértõi feladatokat is elláthatnak.

Név

Iskolai végzettség/szakterület

szociálpolitikus,
mûvelõdésszervezõ
pedagógus

Almásy Judit

szociológus

Babolcsay Sándorné

szociális szervezõ,
pszichopedagógus

Bagyinszki Zoltánné

szociális szervezõ
egészségfejl.
mentelhigiénikus
szakember
szociális szervezõ,
szociológusszociálpolitikus

Bajzáthné Komár Mária

dr. Balog Miklósné

pszichopedagógus

Bánföldi Györgyné

szociális szervezõ

Szakképesítés

szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális, gyermek
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
mentálhigiénés
asszisztens
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló

Munkahely

Cím

Dankó Pista Szakképzõ
és Gimnázium

4235 Biri

Mezõ Imre u. 21.

ELTE TÁTK ÁSZM

1111

Pázmány Péter sétány 1/A.

Csepeli Gondozási Központ

1212 Budapest

Völgy u. 82.

Fõvárosi Önkormányzat
Idõsek Otthona

5700 Gyula

Vértanúk útja 1-5.

Pesterzsébet Önkormányzatának
Gondozási Központja

1201 Budapest

Nagy Gyõri
István u. 29-31/a.

nyugdíjas

1162 Budapest

Viola u. 32/a.

GEROGONDEX BT.
Erdei Fenyõ Gondozóház

2213 Monorierdõ

Pf. 5.

Budapest
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Almási Katalin

361

Iskolai végzettség/szakterület

Barbainé Bérci Klára

neveléstan, iskolai
gyakorlat (gondozástan)

dr. Bárdos Kata

pszichológus

dr. Bartal Anna Mária

szociálpolitikus

Bartháné dr. Kmetty Éva

pszichológus,
mentalhigiénikus,
pedagógus
pedagógus,
mentálhigiénés szakember

Becseiné dr. Kiss Erzsébet

szociális munkás,
szociálpolitikus

Bencze Éva

óvodapedagógus,
facilitátor,
mentalhigiénés szakember

Berényi András

pszichológus

Bognár Gyöngyi

szociálpolitikus

Borbély Zsuzsanna

igazgatás-szervezõ,
szociálpolitikus

csecsemõés kisgyermekgondozó
bölcsõdei szakgondozó
szociális asszisztens
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális asszisztens

Cím

Veszprém MJV
Egyesített Bölcsõdék

8200 Veszprém

Csaplár János u. 13.

Terézvárosi
Családsegítõ Szolgálat

1061 Budapest

Hegedû u. 7.

Pázmány Péter
Katolikus Egyetem

2087 Piliscsaba

Egyetem u. 1.

DMJV Regionális Családsegítõ
és Megyei Gyermekjóléti
Módszertani Központ
Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Garbai Sándor
Szakképzõ Iskolája
és Kollégiuma

4026 Debrecen

Mester u. 1.

6400 Kiskunhalas

Kazinczy u. 5.

DMJV Polgármesteri Hivatal

4024 Debrecen

Piac u. 20.

Pest Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat

1149 Budapest

Fogarasi u. 26.

Debreceni Egyetem

4010 Debrecen

Egyetem tér 1.

Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház

9023

Vasvári Pál u. 2-4.

Szociális
és Munkaügyi Minisztérium

1054 Budapest

Gyõr

Alkotmány u. 3.

1. szám

szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
mentálhigiénés
asszisztens
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
nevelõszülõ
szociális, gyermek
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
mentálhigiénés
asszisztens
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ

Munkahely
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Békési Tiborné

Szakképesítés
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Név

Iskolai végzettség/szakterület

Boros Gyevi Lajosné

szociális munkás,
mentálhigiénikus

Buczkó Róza

gyógypedagógus,
mentálhigiénés szakember
pedagógus,
egészségfejl.
mentálhigiénikus
szakember

Szakképesítés

szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális asszisztens

Cím

Platán Szociális Alapítvány
Idõsek Otthona

7191 Hõgyész

Ady Endre u. 4.

SZCSM Esztergomi
Gyermekotthona
Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat

2500 Esztergom

Budai Nagy Antal u. 40.

5600 Békéscsaba

Szabadság tér 11-17.

Egyesített Szociális Intézmény

3980 Sátoraljaújhely

Köveshegy u. 20.

Fazekas Gábor Idõsek Otthona

4220 Hajdúböszörmény Dorogi u. 91.

Magyarországi Zsidó
Szociális Segély Alapítvány

1075 Budapest

Síp u. 12.

Budavári Önkormányzat
Egyesített Gondozási Központja

1013 Budapest

Attila u. 8.

Egyesített Szociális Intézmény

5100 Jászberény

Hatvani út 35.

Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

5000 Szolnok

Kossuth tér 9.

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat, Gondozási Központ,
Abony

2740 Abony

Köztársaság u.2.

Szentágonthai János
Egészségügyi Szakképzõ Iskola

1087 Budapest

Könyves Kálmán krt. 84.
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szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális gondozó
szociális szervezõ,
Csernai Ferencné
és ápoló
szakigazgatás-szervezõ
szociális gondozó
(szociálpolitika)
és szervezõ
szociális gondozó
Csernáthné Kárándi Erzsébet védõnõ
szoc. pol. szakig. szervezõ és szervezõ
szociális szervezõ
szociális asszisztens
Csizmás Attiláné
szociális gondozó
és szervezõ
szociálpolitikus
szociális asszisztens
Csolti Ildikó
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
védõnõ,
szociális gondozó
Csúzné Baranyi Rozália
szociális menedzser
és ápoló
szociálpolitikus
szociális asszisztens
Deák Sándor
igazgatásszervezõ
szociális gondozó
és ápoló
szociálpolitikus
szociális asszisztens
Deákné Orosz Zsuzsanna
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
pedagógus
csecsemõDemeter Józsefné
és kisgyermekgondozó
dr. Csereiné Árgyelán Anna

Munkahely

1. szám

Név

363

Iskolai végzettség/szakterület

Munkahely

Cím

Fejér Megyei Ápoló-Gondozó
Otthon Gánt

8082 Gánt-Bányatelep

Humán Fejlesztõk Kollégiuma
Miskolci
Gyermekvédelmi Központ

4025 Debrecen
3515 Miskolc

Török Bálint u. 4.
Egyetem u. 1.

Szociális Szolgáltató Központ

4200 Hajdúszoboszló

Kossuth u. 15.

Somogy Megyei Önkormányzat

7401 Kaposvár

Csokonai u. 3.

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat

4400 Nyíregyháza

Sarkantyú út 30-36.

Orosházi O.V.Ö. Zöldfa utcai
Bölcsõde

5900 Orosháza

Zöldfa u. 8-10.

Fókusz Szociális Szolgálat

2483 Gárdony

Gárdonyi G. u. 2.

DMJV Gyermekvédelmi
Intézménye

4032 Debrecen

Böszörményi út 68.

Fõ út 63.

Egyesített Szociális Intézmény

7200 Dombóvár

Arany János tér 2.

Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest

Horánszky u. 15.

1. szám

HMÖ Idõsek
3360 Heves
és Mozgásfogyatékosok Otthona

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális munkás
szociális asszisztens
Dió Zoltán
szociális asszisztens
dr. Dobosné Vörös Eleonóra pedagógus
gyógypedagógus
szociális gondozó
és ápoló
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
jogász,
szociális gondozó
dr. Dohány László András
igazgatás-szervezõ
és szervezõ
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szakigazgatás-szervezõ
szociális gondozó
Dudák Lajos
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociálpolitikus
szociális asszisztens
Erdõs Judit
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés szakember, szociális gondozó
Erõss Antalné
eü. szakoktató
és ápoló
mentálhigiénés
asszisztens
szociális szervezõ,
szociális asszisztens
Faragó Rózsa
szp. szakigazgatásszervezõ szociális gondozó
és ápoló
pedagógus
szociális gondozó
Farkas Ágnes
mentalhigiénikus
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális, gyermek
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ
intézetvezetõ,
szociális gondozó
Farkas Mária Mariann
szociális menedzser,
és szervezõ
humánszervezõ
szociális szervezõ,
szociális asszisztens
Fehér Jánosné
szociális menedzser,
szociális gondozó
szociálpolitikus
és szervezõ
védõnõ,
csecsemõFeigl Ágnes
eü. szakoktató
és kisgyermekgondozó
Dezsõ József

igazgatás-szervezõ,
gyógypedagógus

Szakképesítés
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Név

Fekete Árpád
Ferenczi Istvánné

Iskolai végzettség/szakterület

szociális szervezõ
humán szervezõ
pedagógus,
mentálhigiénés szakember

Ferencziné Kerezsi Eleonóra gyógypedagógus
szociológus

Futó Kálmán

szociálpolitikus
diplomás ápoló

Galambos Pál

szociológus,
szociálpolitikus
gyógypedagógus

Garai Gáborné
Gazsi Csaba Attila
Gellén Imre

Glowacz Miklósné
Gulyás-Oldal Tamásné

gyógypedagógus,
szoc. igazgatásszervezõ
szociálpolitikus

szociális munkás,
védõnõ,
eü. szakoktató
védõnõ,
egészségügyi szakoktató

Gyírkis Ágnes

gyógypedagógus

dr. Györgyi Lajos

szociálpolitikus

mentálhigiénés
asszisztens
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális asszisztens

Munkahely

Savaria Nett-Pack Kft.

9700 Szombathely

Rumi út 142.

Gyula Város Önkormányzata
Családsegítõ Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat

5700 Gyula

Hajnal u. 3.

Kállay Rudolf Szakiskola

4320 Nagykálló

Kossuth u. 8.

Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Õszi Napsugár Otthona

3526 Miskolc

Szentpéteri kapu 101.

Szépkorúak Háza Szociális
Szolgáltató Közhasznú Társaság

3526 Miskolc

Eperjesi u. 5.

1173 Budapest

Újlak u. 106.

1026 Budapest

Pasaréti út 41.

2225 Üllõ

Pesti u. 98.

4130 Derecske

Morgó Tanya 1.

1086 Budapest

Csobánc u. 1.

8000 Székesfehérvár

Gyümölcs u. 15.

1134 Budapest

Tüzér u. 33-35.

5001 Szolnok

Kossuth L. u. 2.

Rákoskeresztúri Családsegítõ
Központ
bölcsõdei szakgondozó Budapest II. kerületi
Önkormányzat
Egyesített Bölcsõdék
szociális asszisztens
Családsegítõ Központ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és szervezõ
csecsemõés kisgyermekgondozó

Cím

DERMÁK Derecskei
Mentálhigién
és és Ápolási Központ Kht.

365

Bókay János Humán
Kéttannyelvû Szakközépiskola
és Gimnázium
Bugát Pál Egészségügyi
és Környezetvédelmi Szakképzõ
Intézet
bölcsõdei szakgondozó Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet
szociális gondozó
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
és ápoló
Önkormányzati Hivatal
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

Fodor Ottó

Szakképesítés

1. szám

Név

Iskolai végzettség/szakterület

Gyurkó Pál

szociálpolitikus

Hallgató Éva

pedagógus

Haraszti István

okl. mérnöktanár

Harmatos Ibolya Piroska

szociális szervezõ,
szociális munkás

Herczog Tamás

szociális szervezõ

Holecz Istvánné

szociális munkás

Horváth Izidorné

szociálpolitikus

dr. Horváth László

pedagógus

Horváthné Kardos Anna

szociális szervezõ,
eü. menedzser

csecsemõés kisgyermeknevelõgondozó,
csecsemõés kisgyermekgondozó,
bölcsõdei szakgondozó
szociális asszisztens
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
nevelõszülõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális gondozó
és ápoló
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ

Cím

Szeged MJV
Önkormányzat Bölcsõdéi
Módszertani Bölcsõde
„Dél-alföldi Regionális
Módszertani Bölcsõde”

6723 Szeged

Agyagos u. 40.

Rendõrtiszti Fõiskola
Rendészeti Vezetõképzõ,
Továbbképzõ és Kutató Intézete

2094 Nagykovácsi

Nagykovácsi út 3.

vállalkozó

4029 Debrecen

Csapó u. 88. VIII/24.

Szociálpolitikai
1134 Budapest
és Munkaügyi Intézet
Csongrád Megyei Önkormányzat 6640 Csongrád
Aranysziget Otthona

Tüzér u. 33-35.

Heves Megyei Önkormányzat
Fogyatékosok Otthona
és Rehabilitációs Intézete

3399 Andornaktálya

Rákóczi u. 289.

„ÉLETFA”
Szociális Szolgáltató Központ

3123 Cered

Kossuth út 51.

PTE Egészségügyi Fõiskolai Kar 9700 Szombathely
Szombathelyi Képzési Központ
Szociális Munkás Képzõ Intézet
Általános Szociális Munkás Szak
DE Egészségügyi Fõiskolai Kar 4400 Nyíregyháza
Szociális Munka Tanszék

Akácos Udvar Gondozó
és Szolgáltató Központ

1073 Budapest

Gyöngyvirág u. 7-9.

Jókai u. 14.

Sóstói u. 2-4.

Akácfa u. 61.

1. szám

pedagógus

Munkahely

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

Gyuriczáné Botka Emõke

Szakképesítés
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Név

Iskolai végzettség/szakterület

Horváthné Dr. Szöllõsi Ilona pedagógus
szociális szervezõ,
humán szervezõ

dr. Jeszenszkyné
Gallai Gabriella

szociológus

Jódalné Molnár Magdolna

népmûvelõ-könyvtáros,
egészségfejl.
mentálhigiénikus
szakember

Johann Endréné

szociális munkás

Kádár Magdolna

szociálpolitikus

dr. Karády Györgyné

szociológus

Károlyiné Kóczán Katalin

szociálpolitikus

dr. Kaszás Gizella

pszichológus

dr. Keresztes Tamás

jogász,
szervezõ-vezetõ
szakközgazdász

Kertész Erzsébet

szociálpolitikus

csecsemõés kisgyermeknevelõgondozó
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
mentálhigiénés
asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális asszisztens
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és ápoló

Cím

Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar
Szombathelyi Képzési központ
Egyesített Szociális Intézmény

9700 Szombathely

Jókai u. 14.

2100 Gödöllõ

Ady E. sétány 56.

Móra Ferenc Általános Iskola

1162 Budapest

Ida u. 110.

Orosháza Városi
Önkormányzat Kórháza

5900 Orosháza

Könd u. 59.

Családsegítõ Központ
Gyermekjóléti Szolgálata
Szociális és Munkaügyi
Minisztérium

8600 Siófok

Batthyány u. 46.

1054 Budapest

Alkotmány u. 3.

1083 Budapest

Tömõ u. 35-41.

Semmelweis Egyetem Balassa
János Kollégiuma

PTE Egészségügyi Fõiskolai Kar 9700 Szombathely
Szombathelyi Képzési Központ
Szociális Munkás Képzõ Intézet
Általános Szociális Munkás Szak
Családsegítõ Központ és
8800 Nagykanizsa
Gyermekjóléti Szolgálat
Baranya Megyei Önkormányzat 7833 Görcsöny
Kastélypark Módszertani Otthon

JOINT Bálint Zsidó
Közösségi Ház

1065 Budapest

Jókai u. 14.

Zrínyi u. 51.
Hársfa u. 6.

Révay u. 16.

367

mentálhigiénés
asszisztens
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló

Munkahely

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

Ipacs Piroska

Szakképesítés

1. szám

Név

Kis-Bacskó Erzsébet
Kissné Fazekas Ibolya

Klacsmann Dorottya

Iskolai végzettség/szakterület

szociálpolitikus,
szociális gondozó
védõnõ,
és ápoló
szoc. pol. szakig. szervezõ
pedagógus
csecsemõés kisgyermeknevelõgondozó,
csecsemõés kisgyermekgondozó,
bölcsõdei szakgondozó
szociálpolitikus
szociális asszisztens
szociálpolitikus,
pedagógus

Kocsis Erzsébet

szociálpolitikus,
pedagógus,
szupervizor

Komáromi Andrásné

pedagógus,
szociológus,
népmûvelõ,
védõnõ
gyógypedagógus
eü. szakoktató,
szociálpolitikus

szociálpedagógus

Ligeti Andorné

szociális szervezõ

Maros Lászlóné

védõnõ,
szakigazgatás-szervezõ,
szociális menedzser

nevelõszülõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
csecsemõés kisgyermekgondozó
bölcsõdei szakgondozó
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ

Cím

Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet
Képzésszervezési Központ
Szeged MJV Önkormányzat
Bölcsõdéi
Módszertani Bölcsõde
„Dél-alföldi Regionális
Módszertani Bölcsõde”

3100 Salgótarján

Május 1. út 54.

6724 Szeged

Párizsi krt. 27.

Pest Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szolgálat
és Intézményei
Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet
Képzésszervezési Központ

1125 Budapest

Szarvas Gábor út 20.

3100 Salgótarján

Kossuth út 8.

PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
Szociális Munkásképzõ Szak

7100 Szekszárd

Szent István tér 15-17.

Boldog Gizella Kollégium

2087 Piliscsaba

Mátyás kir. u. 44.

egyéni vállalkozó
1024 Budapest
Dienes László Gimnázium
4027 Debrecen
és Egészségügyi Szakközépiskola

Rómer Flóris u. 34.
Thomas Mann u. 16.

Pécs Megyei Jogú Város
7624 Pécs
Önkormányzatának
Kisgyermek Szociális
Intézmények Igazgatósága
Pécs MJV Önkormányzatának
7621 Pécs
Timár utcai Idõsek Otthona
Aranyotthon Közhasznú Társaság 3235 Mátraszentimre

Budai Nagy Antal u. 3.

Timár u. 5.
Eötvös út 1-3.

1. szám

Lajtai Zsoltné

szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
csecsemõés kisgyermekgondozó

Munkahely

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

Kocsis Emília Júlianna

Králné Szabó Piroska
dr. Kurucz Béláné

Szakképesítés
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Név

Iskolai végzettség/szakterület

orvos

dr. Mikli Éva

pedagógus

Molnár László

gyógypedagógus,
szociálpolitikus

Molnárné
Dr. Szabó Julianna

orvos,
szociális menedzser

dr. Mramurácz Éva

orvos

Muhari Istvánné

szociális szervezõ

dr. Muraköziné
Daróczi Csilla

szociológus,
szociális szervezõ,

csecsem- és
kisgyermekgondozó
szociális gondozó
és szervezõ,
csecsemõés kisgyermeknevelõgondozó
csecsemõés kisgyermekgondozó
bölcsõdei szakgondozó
szociális asszisztens
nevelõszülõ
szociális, gyermek
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó és
szervezõ
bölcsõdei szakgondozó
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális, gyermek
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális gondozó
és ápoló

nyugdíjas

Cím

8096 Sukoró

Lankás u. 10.

Pécsi Szociális
7623 Pécs
és Egészségügyi Szakképzõ Iskola

Mária u. 5-7.

Budapest Fõvárosi Önkormányzat 1081 Budapest
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata

Alföldi u. 9-13.

Egyesített Szociális Intézmény

5000 Szolnok

Kaán K. u. 20.

Országos
Gyermekegyészségügyi Intézet
Szociális Intézet
Klub-Gondozóház

1113 Budapest

Diószegi út 64.

5100 Jászberény

Faiskola u. 3.

Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat

1225 Budapest

Nagytétényi u. 276.

Városi Szociális Központ

4900 Fehérgyarmat

Tömöttvár u. 29-31.

Családsegítõ Szolgálat, Miskolc

3529 Miskolc

Budai J. u. 4.

369

óvónõ,
egészségfejlesztõ
mentalhigiénikus
szociális asszisztens
Nagyné Tarjányi Mária Judit szociális szervezõ,
mentalhigiénés szakember, szociális gondozó
szociális munkás
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
Nagy Károlyné

Munkahely

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

dr. Mátay Katalin

Szakképesítés

1. szám

Név

Iskolai végzettség/szakterület

Szakképesítés

szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
nevelõszülõ
szociális asszisztens

Nyerges Tibor

szoc.munkás,
népmûvelõ,
eü. menedzser

Ökrös Zoltánné

tanító,
szociális munkás

Pálhalminé
Jeszenszky Mária

pedagógus

nevelõszülõ

Papp Gyõzõ

szociológus

Pappné Szabó Janka

szociális szervezõ

Pintér-Tóth Katalin

pedagógus,
mentalhigiénés szakember

Pohubi Erika

pedagógus
szociálpolitikus

Prokai Judit

gyógypedagógus,
óvónõ

dr. Püspöki Gabriella
Rácz Tiborné

orvos
szociális szervezõ

Rézmûves Gabriella

szociális munkás

szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és ápoló
mentalhigiénés
asszisztens
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
nevelõszülõ
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
bölcsõdei szakgondozó
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális gondozó
és ápoló
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ

Jász-Nagykun-Szolnok megye
5000 Szolnok
ESÉLY Szociális Közalapítványa
Regionális Szellemi
Forrásközpont

Kossuth L. u. 2.

Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat

Petõfi u. 10.

3600 Ózd

DMJV Regionális Családsegítõ 4026 Debrecen
és Megyei Gyermekjóléti
Módszertani Központ
Budapest Fõvárosi Önkormányzat 1081 Budapest
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata
Szekszárdi MJV Önkormányzata 7100 Szekszárd
Családsegítõ Központ

Mester u. 1.

Városi Gondozási Központ

5350 Tiszafüred

Bajcsy-Zs. u. 50/a.

Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet
Képzésszervezési Központ

3100 Salgótarján

Kossuth u. 8.

Kossuth Zsuzsa Gimnázium,
Szakképzõ Iskola és Kollégium

3300 Eger

Bem tábornok u. 3.

Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet
Képzésszervezési Központ

3100 Salgótarján

Kossuth u. 8.

Pikler Intézet
KEMÖ Idõskorúak Otthona

1022 Budapest
2890 Tata

Lóczy L. u. 3.
Fényes fasor 2.

„iránytû”
Avasi Szociális Szolgálat

3524 Miskolc

Hajós u. 1.

Alföldi u. 9-13.
Vörösmarty u. 5.

1. szám

szociálpolitikus

Cím

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

dr. Nagyné Varga Ilona

Munkahely

370

Név

Iskolai végzettség/szakterület

tanár,
szoc.szakig. szervezõ

Rónainé Falusi Mária

egészségügyi szakoktató,
mentálhigiénés szakember

Rottenbacher Ádám

szociális munkás

Rózsa Judit

pszichológus

Sajgál Rózsa

szociológus

Stróbl Mária

pedagógus,
védõnõ

dr. Sütõ Teréz

szociálpedagógus

Szabó János

szociológus,
szociálpolitikus,
szociális szervezõ

dr. Szabó Péter

orvos

szociális asszisztens
szociális gondozó
és szervezõ
csecsemõés kisgyermekgondozó
bölcsõdei szakgondozó
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
csecsemõés kisgyermekgondozó
bölcsõdei szakgondozó
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
csecsemõés kisgyermeknevelõgondozó,
csecsemõ
és kisgyermekgondozó,
bölcsõdei szakgondozó
szociális gondozó
és ápoló
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ

Munkahely

Cím

Pécel Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

2119 Pécel

Kossuth tér 1.

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet

1134 Budapest

Tüzér u. 33-35.

Szociális Központ

7100 Szekszárd

Mérey út 33-37.

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet

1134 Budapest

Tüzér u. 33-35.

Fõvárosi Szociális Forrásközpont 1052 Budapest

Városház u. 9-11.

Szociálpolitikai
és Munkaügyi Intézet

1134 Budapest

Tüzér u. 33-35.

nyugdíjas, egyéni vállalkozó

9400 Sopron

Kertvárosi u. 14.

Regionális Családsegítõ
és Megyei Gyermekjóléti
Módszertani CsSK

7401 Kaposvár

Ezredév u. 22.

TMÖ Fogyatékosok Otthona
és Rehabilitációs Intézménye

7100 Szekszárd

Palánki út 3.

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

Richter István Miklós

Szakképesítés
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Iskolai végzettség/szakterület

szociális szervezõ

Szabóné Komolai Ida

pedagógus
szociálpolitikus

Szalai József

szociális szervezõ,
szakigazgatás-szervezõ,
szociális menedzser

Szalay Gyula György

szociális munkás
pedagógus

Szalóki Miklós

szociális szervezõ

Szálteleki Józsefné

pedagógus

Szatmári Antalné

szociális szervezõ,
szociális menedzser,
családgondozó,
mentálhigiénés szakember

Szekeresné dr. Makra Ibolya közgazda
szoc. szakig.szervezõ
szociális munkás

dr. Szentkatolnayné
dr. Domonkosi Mária

jogász
szociálpolitikus

Szilágyi Sándorné

szociálpolitikus
szociális munkás

Szollár Zsuzsanna

pedagógus

csecsemõés kisgyermekgondozó
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
mentálhigiénés
asszisztens
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
nevelõszülõ

nevelõszülõ

Cím

Városi Gondozási Központ

5350 Tiszafüred

Bajcsy u. 50/a

Sz.-Sz.-B. M. Önk.
Gyermekvédelmi Központja

4561 Baktalórántháza

Vasút út 2.

Veszprém Megyei
Önkormányzat Idõsek Otthona

9532 Külsõvat

Béri Balogh Ádám u. 1.

Betegjogi, Ellátottjogi
és Gyermekjogi Közalapítvány

1054 Budapest

Akadémia u. 3.

J.-N.-SZ. M-i Pszichiátriai
és Szenvedélybetegek Otthona
és Rehabilitációs Intézet
Szentágonthai János
Egészségügyi Szakképzõ Iskola
Római Katolikus Egyházi
Szeretetszolgálat Otthona

5052 Újszász

Abonyi út 1.

1087 Budapest

Könyves Kálmán krt. 84.

5100 Jászberény

Ferencesek tere 1.

Csongrád Megyei
Önkormányzat Hivatala

6741 Szeged

Rákóczi tér 1.

Szentes Város
Gondozási Központja

6600 Szentes

Kossuth krt. 10.

Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat

3532 Miskolc

Károly u. 12.

SZ.-SZ.-B. Megyei
Gyermekvédelmi
Szakszolgálati Intézet

4400 Nyíregyháza

Sóstói u. 4.

Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatal

6741 Szeged

Rákóczi tér 1.

1. szám

Szebellédi Anna

szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális gondozó
és szervezõ

Munkahely
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Szabóné Adamik Katalin
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Név

Iskolai végzettség/szakterület

Szakképesítés

Munkahely

Cím

Szombathelyiné
dr. Nyitrai Ágnes Anikó

pedagógus

Apor Vilmos Katolikus Fõiskola 2600 Vác
csecsemõés kisgyermeknevelõgondozó
csecsemõ
és kisgyermekgondozó,
bölcsõdei szakgondozó

dr. Szügyiné
Karazsi Magdolna

szociálpolitikus,
szociális szervezõ

szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ

Tolna Megyei Önkormányzat
Humán Osztálya

Takács Imre

pedagógus,
szociológus

szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens

Support Alapítvány Családsegítõ 2144 Kerepes
és Gyermekjóléti Szolgálat

Tamás Béláné

szociális szervezõ

szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ

Békéscsabai Regionális
Munkaerõfejlesztõ
és Képzõ Központ

5600 Békéscsaba

Kétegyházi u. 1.

dr. Tamasi Mihályné

pedagógus

szociális gondozó
és ápoló

Kossuth Zsuzsanna Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépés Szakképzõ Iskola

6722 Szeged

Kálvária sgt. 1.

Tárnoki Erzsébet

gyógypedagógus

1033 Budapest

Szérüskert u. 35.

Tóth Anna

3533 Misolc

Kabar u. 4.

Tóth Erzsébet

védõnõ
szociológus
humánmenedzser
diplomás ápoló
egészségügyi
szakmenedzser
szociálpolitikus

3360 Heves

Fõ u. 63.

dr. Tõke Alajos

jogász

bölcsõdei szakgondozó Budapest III. kerületi
Önkormányzat Egyesített
Bölcsõdék Módszertani Bölcsõde
szociális asszisztens
Területi Gondozószolgálat
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
HMÖ Dr. Szegõ Imre Idõsek
és ápoló
és Mozgásfogyatékosok Otthona
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális asszisztens
Zala Megyei Közigazgatási
szociális gondozó
Hivatal
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ

8900 Zalaegerszeg

Kosztolányi tér 6.

7100 Szekszárd

Konstantin tér 1-5.
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Szent István tér 11-13.

Vasút u. 42.
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Iskolai végzettség/szakterület

orvos,
szociológus
szociálpolitikus,
szociális munkás

dr. Varga Gábor

pszichiáter

Vass Péter

szociálpolitikus

Vastag Judit

szociális szervezõ

Vezendiné Szarvas Ibolya

diplomás ápoló

Vighné Károlyi Katalin

tanár,
mentalhigiénikus,
szupervizor
orvos

dr. Vincze Mária

Zsitvay Katalin

védõnõ,
szakigazgatás-szervezõ,
személyiségfejlesztés

szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
mentálhigiénés
asszisztens
szociális asszisztens
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális, gyermekés ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális gondozó
és szervezõ
szociális, gyermek
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és szervezõ
szociális, gyermek
és ifjúságvédelmi
ügyintézõ
szociális gondozó
és ápoló
szociális gondozó
és ápoló

Munkahely

Cím

SZTE
Egészségügyi Fõiskolai Kar
Szociális Munka
és Szociálpolitika Tanszék

6726 Szeged

Bal fasor 39-45.

Petz Aladár Megyei Kórház

9002

Zrínyi u. 13.

Polgármesteri Hivatal
Népjóléti Osztály

9700 Szombathely

Kossuth u. 1-3.

Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat

7773 Villány

Deák Ferenc u. 48.

DERMÁK
Derecskei Mentálhigiénés
és Ápolási központ
Közhasznú Társaság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Általános Iskola Diákotthon

4130 Derecske

Morgó tanya 1.

5310 Kisújszállás

Bajcsy u. 37.

„Gólyafészek Otthon”
J-.N.-Szolnok Megyei
Fogyatékosok Otthona
Szivárvány Szociális
és Egészségügyi Szolgálat

5300 Karcag

Zöldfa u. 48.

3000 Hatvan

Balassi B. u. 14.

Gyõr
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dr. Török Judit

Szakképesítés
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Név
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A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
közleménye
az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékben szereplõ személyekrõl
Az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 211/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 12. §-ának (3) bekezdése alapján közzé tesszük az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzéket.
Az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 211/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése szerint a Névjegyzékbe történõ felvétel a 12. §-ának (3) bekezdése szerinti elsõ közzétételtõl számított öt évre szól. A Névjegyzékben szereplõ szakértõk a Névjegyzékbe való felvétel idõpontjától számított 5 évig jogosultak a megjelölt szakterület(ek)en szakértõi tevékenység végzésére.

ORSZÁGOS SZOCIÁLPOLITIKAI SZAKÉRTÕI NÉVJEGYZÉK
1. § (2) a) Idõskorúak szociális ellátása:
Ssz.

Név

Elérhetõség

1. Abonyi Tünde

Tel.: 37/345-566, 37/340-515 (mh.)

2. Ádám Tamásné

Tel.: 20/333-8820, 77/403-872 (mh.)
E-mail: adamne@emitelnet.hu,
pelikankht@emitelnet.hu
Tel.: 66/361-373 (mh.)
E-mail: bagyi@mail.globonet.hu

3. Bagyinszki Zoltánné

4. Csepregi Teréz

Tel.: 30/231-8194, 29/530-150 (mh.)

5. Csizmaziáné Hubert Mária Tel.: 70/315-3681, 95/525-910 (mh.)
E-mail: hmaria@cellkabel.hu
Tel.: 29/367-299 (mh.)
6. Csoó Lászlóné

7. Csõréné Põr Eszter

8. Demus Iván

9. Disznós Mária

10. Fehér Jánosné

Szakmai tevékenység

- Szivárvány Szociális és Egészségügyi Szolgálat Területi és Idõsellátási Osztályának vezetõje
- Módszertani Intézmény Forrásközpontja
- Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht. ügyvezetõ igazgatója, Jánoshalma
város szociális ellátásainak irányítója
- Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona vezetõje, Gyula
- tereptanár a Nyíregyházi Fõiskolán; szociális
szakképzésekben vizsgaelnök
- a „HARMÓNIAK” Szociális Szolgáltató
Kht., Gyömrõ ügyvezetõje, szakmai igazgatója
- a kht. bentlakásos intézményeket üzemeltet:
idõsek, Alzheimer-kórban szenvedõk, pszichiátriai betegek és fogyatékkal élõk ellátását
végzik
- a celldömölki Népjóléti Szolgálat igazgatója
tereptanári és jogvédelmi feladatokat is ellát
- Római Katolikus Szeretetszolgálat Ökumenikus Otthona, Katolikus Szociális Módszertani Intézet igazgatója
- Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény munkáját irányítja

Tel.: 30/994-7106, 89/313-268,
89/310-186 (mh.), 89/511-240 (mh.)
E-mail: eszi.igazgato@axelero.hu
Tel.: 30/535-3674, 32/416-833 (mh.)
- a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési InE-mail: sumed@is.hu, ivan.demus@ncsszi.hu tézet Képzésszervezési Központ (Salgótarján)
fõigazgató-helyettese
- a Nógrád Megyei Közgyûlés Szociális Bizottságának elnöke
- szociális menedzser képzésben, valamint
szociális szakképzésekben tanít
Tel.: 70/269-2560, 20/662-5919,
- a karácsondi Idõskorúak Szociális Otthona
37/322-845 (mh.)
vezetõje
E-mail: disznosmaria@citromail.hu
- kutatómunkát végez a község idõskorú lakossága körében, rendszeres kapcsolatban áll
más szociális intézményekkel, civil szervezetekkel
Tel.: 74/466-225
- a dombóvári Egyesített Szociális Intézmény
E-mail: aranysziget@axelero.hu
igazgatója
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Név

Elérhetõség

11. Fodor Ottó

Tel.: 20/935-8983, 46/506-708 (mh.)
E-mail: igazgato@oszinapsugar.axelero.net

12. Forsthoffer Erzsébet

Tel.: 89/351-001 (mh.)
E-mail: Fjudit@mail.globonet.hu
Tel.: 70/333-7428, 49/548-060 (mh.)

13. Futó Kálmán
14. Harmatos Ibolya

Tel.: 30/996-2516, 63/484-664 (mh.)
E-mail: harmatosibolya@csongrad.hu

15. Horváthné Kardos Anna

Tel.: 20/957-6393, 1/342-9576 (mh.)

16. Hujberné Pej Márta

Tel.: 30/311-0359, 25/505-751 (mh.)

17. Ipacs Piroska

Tel.: 20/334-9342, 28/512-405 (mh.)

18. Jónyer Lajosné

Tel.: 30/635-9496, 46/587-444 (mh.)

19. Kiss Györgyi

Tel.: 30/349-3558, 1/210-54-00 (mh.)
E-mail: best.bridge@axelero.hu

20. Kiss Miklósné

Tel.: 69/302-281, 69/302-289 (mh.)

21. Kissné Szabó Zsuzsanna

Tel.: 30/915-8464, 42/479-714 (mh.)

22. Mikulásiné Oláh Ágnes

Tel.: 53/311-180 (mh.)

23. Molnárné
Dr. Szabó Julianna

Tel.: 56/410-000 (mh.)
E-mail: esziigfo@axelero.hu

24. Müller Istvánné

Tel.: 20/454-6650, 1/454-7066 (mh.),
1/454-7067 (mh.)
E-mail: pannika@c2.hu, dag@kszki.hu

1. szám
Szakmai tevékenység

- a miskolci Õszi Napsugár Otthon (komplex
szociális intézmény) vezetõje
- a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének
elnöke
- a pápakovácsi Idõsek Otthona igazgatója
- a tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Szociális
és Egészségügyi osztályának vezetõje
- a csongrádi Aranysziget Otthon
(megyei módszertani idõsek otthona) vezetõje
- oktatási szakértõ, szociális szakképzések szakértõje, vizsgaelnök
- fogyatékos és pszichiátriai intézményekben
élõk szakértõi bizottságát mûködteti, fokozott
ápolást igénylõ személyek felülvizsgálatát
irányítja
- az „Akácos Udvar” Szociális Szolgáltató
Központ vezetõje Budapesten, ellátottjogi képviselõ
- az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Karán óraadó, több felsõoktatási intézmény tereptanára
- Szociális Szolgálat vezetõje, Ercsi (integrált
intézmény)
- a helyi önkormányzat Szociális és Egészségügyi-, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai
Bizottságának tagja
- a gödöllõi Egyesített Szociális Intézmény
vezetõje
- nemzetközi kapcsolatokat épít
- a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idõsek
Ápoló-Gondozó Otthona Módszertani Intézmény vezetõje, Encs
- részt vesz a szociális és gyámhivatal ellenõrzéseiben
- fõiskolai oktató a Wesley János Lelkészképzõ
Fõiskolán jogszabály-elõkészítõ munkát végez,
szolgáltatásfejlesztési koncepciók kidolgozásában közremûködik
- a Hilscher Rezsõ Szociálpolitikai Egyesület
tagja
- a mohácsi Egyesített Szociális Intézmény
igazgatója, tereptanár
- a Magyar Vöröskereszt városi elnöke
- Sóstói Szivárvány Idõsek Otthona vezetõje,
Sóstófürdõ
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szociális
Intézmények Szakmai Egyesülete megyei elnöke
- a ceglédi Egyesített Szociális Intézmény vezetõje
- a SZIME vezetõségi tagja
- a szolnoki Egyesített Szociális Intézmény
igazgatója
- a Szolnoki Idõsügyi Tanács tagja
- Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Derûs Alkony Gondozóház vezetõje
- a Magyar Szociálpolitikai Társaság, a Magyar
Gerontológiai Társaság, a SZIME aktív tagja
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Elérhetõség
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Szakmai tevékenység

25. Nagy Ferencné

Tel.: 1/332-9935, 20/981-6037,
1/268-0394 (mh), 1/268-0395 (mh.)
E-mail: tegosz@mail.externet.hu

- Terézvárosi Gondozó Szolgálat vezetõje
- a SZIME vezetõségi tagja
- külföldi és hazai szociális intézmények részére szakmai tapasztalatcseréket szervez

26. Nyitrai Károlyné

Tel.: 70/261-1742, 34/487-374 (mh.)
E-mail: kemo@enternet.hu

- Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Idõsek Otthona, Tata, Módszertani Osztály
alapellátási szakreferense

27. Pappné Szabó Janka

Tel.: 59/352-739, 30/395-7161,
59/511-335 (mh.)
E-mail: platan@enternet.hu

- Városi Gondozási Központ vezetõje, Tiszafüred

28. Pesti Györgyné

Tel.: 1/322-6609 (mh.)

- Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona vezetõje, Budapest

29. Petrich István

Tel.: 79/551-270, 30/961-2521,
79/551-250 (mh.)
E-mail: bborsod@enternet.hu

- „Õszi Napfény” Idõskorúak Otthona Módszertani Intézmény vezetõje, Bácsborsód

30. Ráczné Németh Teodóra

Tel.: 30/318-4461, 96/315-786 (mh.)

- a gyõri Egyesített Szociális Intézmény igazgatóhelyettese
- a Széchenyi István Egyetem óraadója

31. Dr. Ringelhann Györgyné

Tel.: 36/518-875, 36/517-733 (mh.)

- az Idõsek Otthona igazgatója Egerben

32. Román Demeterné

Tel.: 42/507-680 (mh.)

- a nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
igazgatója
- szociális képzésekben óraadó, tereptanár
- az önkormányzat Idõsügyi Tanácsának tagja

33. Dr. Sulyokné
Baranyi Erzsébet

Tel.: 1/331-3057, 30/435-2694

- Budapest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri Hivatala, Szociálpolitikai Ügyosztályán intézményi referens, vezetõ fõtanácsos

34. Szabóné Varga Valéria

Tel.: 20/566-8230, 1/388-1397 (mh.)

- Budapest III. ker. Területi Gondozási Központ
vezetõje
- a Fõvárosi Módszertani Osztály külsõ szakértõje

35. Szalai József

Tel.: 30/237-2682, 89/342-150 (mh.)
E-mail: szalai@iokvat.hu

- Veszprém Megyei Önkormányzat Idõsek
Otthona (módszertani intézmény) vezetõje,
Külsõvat
- a veszprémi Hittudományi Fõiskola óraadója

36. Szécsényi Istvánné

Tel.: 76/462-379, 70/382-7853,
76/463-433 (mh.)
E-mail: nadasdy@artnet.hu

- a Kiskunfélegyházi Városi Önkormányzat
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézménye vezetõje

37. Dr. Szécsiné
Domonkos Erzsébet

Tel.: 20/958-3251, 34/352-128 (mh.)
E-mail: erzsebetdomonkos@freemail.hu

- a kisbéri Õszi Napfény Idõsek Otthona igazgatója
- a SZIME Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának vezetõje
- szociális képzésekben oktat, tereptanár

38. Szepesfalvyné
Magassy Márta

Tel.: 1/229-2358 (mh.)
E-mail: szymarta@fw.hu

- a Bp. XXII. ker. Önkormányzat Szociális
Szolgálata (komplex szociális intézmény) vezetõje

39. Varga Zsolt

Tel.: 82/415-515, 82/520-400 (mh.)

- Park Szociális Otthon Somogy Megye Módszertani Intézménye igazgatója, Patalom
- a megyei közgyûlés Egészségügyi és Szociális
Bizottsága külsõ szakértõ tagja
- az Országgyûlés frakciószakértõje
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40. Vass Mónika

Elérhetõség

Tel.: 30/689-6324, 63/571-025 (mh.)
E-mail: vassmoni@vnet.hu

1. szám
Szakmai tevékenység

- a csongrádi Aranysziget Otthon (megyei
módszertani idõsek otthona) mentálhigiénés
csoportvezetõje
- módszertani munkatárs, a demens betegek
foglalkoztatási programját mûködteti, megyei
alapellátási szakreferens, szociális intézmények
szaktanácsadója
- szociális szakképzésekben oktat

1. § (2) b) Fogyatékos személyek szociális ellátása:
Ssz.

Név

Elérhetõség

Szakmai tevékenység

1. Bodnár Istvánné

4225 Debrecen-Józsa, Hátszeg u. 18.

- Debrecen M. J. V. Kiskorú Fogyatékosok
Otthona és Nappali Intézménye intézményvezetõ igazgatója

2. Dezsõ József

Tel.: 22/354-161 (mh.)

- igazgató, Fejér Megyei Ápoló-Gondozó Otthon,
Gánt

3. Gellén Imre

Tel.: 30/207-4265, 54/410-020,
54/411-244 (mh.)

- a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés
és Ápolási Központ Közhasznú Társaság ügyvezetõ igazgatója

4. Herzog Tamás

Tel.: 36/430-178 (mh.)
E-mail: hmofogya@hevesmegye.hu

- Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete intézményvezetõje, Andornaktálya

5. Mezeiné Sánta Klára

Tel.: 22/467-201 (mh.)

- Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok
Otthona vezetõje, Tordas
- lakóotthonok projektjén dolgozik, minõségbiztosítással foglalkozik

6. Nagyné Gulyás Anna

Tel.: 30/945-5540, 59/535-010 (mh.)
E-mail: topartiotthon@ngo.hu

- „Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézmény vezetõje, Pusztataksony
- a Magyar Szociálpolitikai Társaság Fogyatékosügyi és Szociálrehabilitációs Szakcsoportjának elnökségi tagja

7. Sziszák Katalin Julianna

Tel.: 30/261-4857, 66/530-220 (mh.)
E-mail: sziszak.kata@fago.hu

- a békéscsabai Fogyatékosok Ápoló-Gondozó
Otthona (módszertani intézmény) szakmai igazgatóhelyettese, az elhelyezett személyek felülvizsgáló bizottságának tagja
- szociális képzésekben oktató, tereptanár
- minõségirányítással is foglalkozik

8. Ugrai Sándorné

Tel.: 66/483-477 (mh.)

- a dévaványai Borostyánkert Otthon vezetõje

9. Urbanics Júlia

Tel.: 88/561-375 (mh.), 88/561-376 (mh.)

- Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemõés Fogyatékos Személyek Otthona vezetõje

1. § (2) c) Pszichiátriai betegek szociális ellátása:
Ssz.

Név

Elérhetõség

Szakmai tevékenység

1. Belényessy Albert

Tel.: 30/937-2433, 99/506-094 (mh.)
E-mail: agszoc@axelero.hu

- a soproni NapSzak Integrált Intézmény igazgatója

2. Marketti Judit

Tel.: 93/348-005 (mh.), 93/548-009 (mh.)

- a bázakerettyei Pszichiátriai Betegek Otthona
és Rehabilitációs Intézete Pszichiátriai Betegek
Országos Módszertani Intézete igazgatója
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Név

Elérhetõség
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3. Dr. Matus István

Tel.: 30/218-4098, 78/482-633 (mh.)
E-mail: drmatus@axelero.hu

- intézményi pszichiáterként dolgozik a Fõvárosi
Pszichiátriai Betegotthonban Tompán
- konzulens pszichiáter, gondozó vezetõ pszichiáter, intézményvezetõ

4. Pauler Zsolt

Tel.: 48/501-305 (mh.)
E-mail: dimoszoc@axelero.hu

- B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idõsek
Mentálhigiénés Otthona, Dédestapolcsány vezetõje
- módszertani munkát is végez

5. Szalóki Miklós

5100 Jászberény, Botond u. 2.

- az újszászi „Kastélyotthon” Pszichiátriai
és Szenvedélybetegek Otthona
és Rehabilitációs Intézménye igazgatója
- szociális képzésekben oktat, vizsgaelnök

6. Vo Khanh Toan

Tel.: 20/346-3778, 42/506-165 (mh.)
E-mail: vktoan@chello.hu

- Mentálhigiénés Központ igazgatója Nyíregyházán
- szociális szakképzésekben oktat

1. § (2) d) Szenvedélybetegek szociális ellátása:
Ssz.

Név

Elérhetõség

Szakmai tevékenység

1. Pauler Zsolt

Tel.: 48/501-305 (mh.)
E-mail: dimoszoc@axelero.hu

- B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idõsek Mentálhigiénés Otthona vezetõje, Dédestapolcsány
- módszertani munkát is végez

2. Petrichné Veres Sarolta

Tel.: 30/961-2527, 78/446-160 (mh.)
E-mail: harmonia3@emitelnet.hu

- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Harmónia” Szenvedélybetegek Otthona Országos
Módszertani Központ, vezetõje Kaskantyú

3. Szalóki Miklós

5100 Jászberény, Botond u. 2.

- az újszászi „Kastélyotthon” Pszichiátriai
és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs
Intézménye igazgatója
- szociális képzésekben oktat, vizsgaelnök

4. Victorné Erdõs Eszter

Tel.: 22/460-697, 30/683-2792,
25/522-101 (mh.)
E-mail: esztis@t-online.hu

- a ráckeresztúri Magyarországi Református
Egyház Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon vezetõje
- a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége
alelnöke

1. § (2) e) Hajléktalan személyek szociális ellátása:
Ssz.

Név

1. Dezanove Bartolomeu

Elérhetõség

Tel.: 30/619-0535, 42/500-946 (mh.)

Inacio

Szakmai tevékenység

- az Oltalom Hajléktalanellátó Szolgálat szakmai
igazgatója, Nyíregyháza

1. § (2) f) Családsegítéssel összefüggõ feladatok ellátása:
Ssz.

Név

Elérhetõség

Szakmai tevékenység

1. Csizmaziáné Hubert Mária Tel.: 70/315-3681, 95/525-910 (mh.)
E-mail: hmaria@cellkabel.hu

- a celldömölki Népjóléti Szolgálat igazgatója
- tereptanári és jogvédelmi feladatokat is ellát

2. Deákné Orosz Zsuzsanna

- az abonyi Szociális Szolgáltató Központ vezetõje
- Magyar Családsegítõk és Gyermekjóléti Szolgálatok Etikai Bizottságának elnöke

Tel.: 30/858-6924, 53/360-056 (mh.)
E-mail: orosz.zsu@pr.hu
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Név

Elérhetõség

1. szám
Szakmai tevékenység

3. Galambos Pál

Tel.: 20/980-5283, 258-5181 (mh.)
E-mail: palga@freemail.hu

- a Rákoskeresztúri Családsegítõ Központ vezetõje
- az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Karán a szociális munka elméletét
oktatja

4. Kutas Zsuzsanna

Tel.: 20/972-6342, 261-8183 (mh.)
E-mail: zsuzsa.kutas@t-online.hu

- a X. kerületi Családsegítõ Szolgálat családgondozója Budapesten
- ellátottjogi képviselõi feladatokat is ellát

5. Dr. Muraköziné
Daróczi Csilla
6. Nagyné
Tarjányi Mária Judit

Tel.: 207-6024 (mh.), 207-6025 (mh.)
E-mail: daroczi@hawk.hu

- Budapest XXII. ker. Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje

Tel.: 46/400-106, 70/261-1995,
46/560-205 (mh.)
E-mail: tarjanyi58@freemail.hu
Tel.: 88/428-908, 30/267-1517,
88/402-490 (mh.), 88/402-520 (mh.)
E-mail: raszti@vnet.hu
Tel.: 82/529-180 (mh.)
E-mail: kaposvar@cssk.hu

- a Miskolci Családsegítõ Központ, Regionális
Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központ vezetõje
- a veszprémi Családsegítõ-Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje
- tereptanár több felsõfokú intézményben
- a kaposvári Regionális Családsegítõ
és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítõ Központ vezetõje
- a vámospércsi Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetõje
- ifjúsági klubot vezet, tereptanár, civil szervezetben is végez segítõ tevékenységet

7. Rasztovitsné Szõke Zsuzsa

8. Szabó János

9. Váradi Jánosné

Tel.: 52/591-514 (mh.), 52/591-020, (mh.)
52/591-021 (mh.)

1. § (2) g) Szociális igazgatási feladatok ellátása:
Ssz.

Név

Elérhetõség

Szakmai tevékenység

1. Békési Enikõ

Tel.: 459-2112 (mh.)

- a Józsefvárosi Gyámhivatalban gyámügyi
ügyintézõ, fõtanácsos

2. Deák Sándor

Tel.: 30/486-1505, 56/503-435 (mh.)
E-mail: deak.sanyi@pr.hu

- a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Humán Közszolgáltatások Fõosztályán
osztályvezetõ

3. Horváthné
Dr. Sütõ Terézia

Tel.: 99/314-862, 30/976-8327
E-mail: Suto_@axelero.hu

- 41 évig dolgozott az államigazgatásban
az Idõsügyi Tanácsban szakértõ tanácstag
- 4 tantárgyból írt tankönyvet szociális ügyintézõk és szociálpedagógusok képzésére

4. Korpics Gabriella

Tel.: 94/506-588 (mh.)

- Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális
és Gyámhivatala fõosztályvezetõ-helyettese
- bírósági szakértõ
- szociális szakképzésekben, tanya- és falugondnoki képzésben oktató

5. Kulcsár Sándorné

Tel.: 24/491-454, 70/217-9247,
485-6835 (mh.)
E-mail: KulcsarS@pestmegye.hu

- Pest Megye Önkormányzatának Hivatalában
szociális szakreferens (fenntartói feladatok)

6. Majláthné Lippai Éva

Tel.: 62/485-339, 62/420-647 (mh.)

- a szegedi Kossuth Zsuzsanna Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola és Szakképzõ
Iskola szakmai igazgatóhelyettese
- oktatóként tevékenykedik az Szegedi Tudományegyetem Fõiskolai Kar szociális munkás
szakán
- állami és nonprofit szervezetek megbízásából
szociálpolitikai szakértõként, regionális tanácsadóként dolgozik

7. Nagy Erika

Tel.: 229-2691 (mh.)
E-mail: nagye@bp22.hu

- Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Családügyi Osztályának vezetõje

1. szám
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8. Dr. Nagy Janka Teodóra

Tel.: 74/419-622 (mh.)
E-mail: kaladea@igyfk.pte.hu

- A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Karán oktat Szekszárdon
- A Wesley János Lelkészképzõ Fõiskolán óraadó
- a szekszárdi Polgármesteri Hivatallal együttmûködik szociális igazgatás terén

9. Nyitrai Imre

Tel.: 437-8691 (mh.)
E-mail: nyitrai@obuda.hu,
nyitraiimre@axelero.hu

- Budapest Fõváros III. ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának fõtanácsadója

10. Richter István

Tel.: 30/343-2354, 28/452-751 (mh.)

- Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális, Gyámügyi és Családvédelmi
Osztályának vezetõje

11. Skultéti József

Tel.: 30/221-8822, Tel.: 327-1190 (mh.)
E-mail: skulteti@budapest.hu,
skultetij@axelero.hu

- Budapest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Ügyosztályának vezetõje

12. Szabó Attiláné

Tel.: 30/479-4167, 327-1189
E-mail: szabo.attilane@chello.hu,
szaboat@budapest.hu

- Budapest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Ügyosztályának szakmai alosztályvezetõje

13. Szekeresné
Dr. Makra Ibolya

Tel.: 62/422-685, 20/328-4495,
62/566-064 (mh.)
E-mail: mnoszt@csongrad-megye.hu

- Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Hi va tala
szociálpolitikai vezetõ fõtanácsosa

14. Szollár Zsuzsanna

Tel.: 30/369-9705, 62/562-614
E-mail: szollarzs@pro.hu

- Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalvezetõi referense, kabinetvezetõ

15. Tarné Szarvas Erika

Tel.: 30/454-3073, 459-2100 (mh.)
E-mail: tarluca@freemail.hu

- a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban gyámügyi ügyintézõ

16. Vass Péter

Tel.: 94/322-324, 94/520-152 (mh.),
94/520-153 (mh.)
E-mail: pvass@szombathely.hu

- a szombathelyi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztályának
vezetõje

1. § (2) h) Foglalkoztatási feladatok ellátása:
Ssz.

Név

Elérhetõség

Szakmai tevékenység

1. Dr. Csoba Judit

Tel.: 52/430-632, 20/988-9656,
52/316-666/2651 (mh.)
E-mail: csobaj@freemail.hu

- a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén Egyetemi adjunktus
- a németországi Johannes Gutenberg Egyetem
vendégoktatója

2. Fekete Árpád

Tel.: 94/509-736 (mh.)

- a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet
(Szombathely) módszertani osztályvezetõje
- fogyatékossággal, egészségkárosodással élõ
emberek érdekérvényesítésével, foglalkoztatási
rehabilitációjával, szociális ellátásával foglalkozik

3. Füzessy Józsefné

Tel.: 30/929-2238, 94/508-770 (mh.)

- a Regionális Szociális Forrásközpont Kht.
ügyvezetõ igazgatója Szombathelyen
- fogyatékkal élõ, megváltozott munkaképességû
emberek társadalmi és foglalkoztatási integrációját segíti

4. Gráczer Irma

Tel.: 418-3848, 414-0879 (mh.),
414-0880 (mh.)
E-mail: ucssz@freemail.hu

- az Újpalotai Családsegítõ Szolgálat vezetõje
- kutatási (foglalkoztatáspolitikai kutatások)
és oktatási tevékenységet (ELTE) végez
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1. § (2) j) Szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a közösségi ellátásokat, a csoportmunkát:
Ssz.

Név

Elérhetõség

Szakmai tevékenység

1. Deákné Orosz Zsuzsanna

Tel.: 30/858-6924, 53/360-056 (mh.)
E-mail: orosz.zsu@pr.hu

- az abonyi Szociális Szolgáltató Központ vezetõje
- Magyar Családsegítõk és Gyermekjóléti Szolgálatok Etikai Bizottságának elnöke

2. Demus Iván

Tel.: 30/535-3674, 32/416-833 (mh.)
E-mail: sumed@is.hu, ivan.demus@ncsszi.hu

- a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Képzésszervezési Központ (Salgótarján)
fõigazgató-helyettes
- a Nógrád Megyei Közgyûlés Szociális Bizottságának elnöke
- szociális menedzser képzésben, valamint szociális szakképzésekben tanít

3. Erdõs Judit

Tel.: 42/400-378, 42/401-075 (mh.)
E-mail: j.erdos@mailbox.hu

- Szocio East Egyesület szakmai igazgatója,
Nyíregyháza

4. Furák Róbert

Tel.: 30/326-7490, 46/587-444 (mh.)

- az encsi Idõsek Ápoló-Gondozó Otthona Módszertani Intézmény módszertani osztályvezetõje

5. Horváth Judit

Tel.: 23/354-934 (mh.)

- a százhalombattai Városi Családsegítõ
és Gondozási Központ vezetõje
- az önkormányzat Szociális Bizottságának állandó megbízottja

6. Kiss Györgyi

Tel.: 30/349-3558, 210-5400 (mh.)
E-mail: best.bridge@axelero.hu

- fõiskolai oktató a Wesley János Lelkészképzõ
Fõiskolán
- jogszabály-elõkészítõ munkát végez, szolgáltatásfejlesztési koncepciók kidolgozásában közremûködik
- a Hilscher Rezsõ Szociálpolitikai Egyesület
tagja

7. Kozma Judit

Tel.: 363-2165, 20/465-6497,
52/316-666/218 v. 2543 mell. (mh.)
E-mail: jkozma@axelero.hu

- a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékének fõállású munkatársa
- a szociális munka oktatói csoport, a szociális
munkás levelezõ képzés, és két oktatási program
vezetõje

8. Nyitrai Károlyné

Tel.: 70/261-1742, 34/487-374 (mh.)
E-mail: kemo@enternet.hu

- Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Idõsek Otthona, Tata, Módszertani Osztály alapellátási szakreferense

9. Petrichné Veres Sarolta

Tel.: 30/961-2527, 78/446-160 (mh.)
E-mail: harmonia3@emitelnet.hu

- a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Harmónia” Szenvedélybetegek Otthona Országos
Módszertani Központ vezetõje, Kaskantyú

10. Szabó János

Tel.: 82/529-180 (mh.)
E-mail: kaposvar@cssk.hu

- a kaposvári Regionális Családsegítõ
és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítõ Központ vezetõje

11. Szalai József

Tel.: 30/237-2682, 89/342-150 (mh.)
E-mail: szalai@iokvat.hu

- Veszprém Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona vezetõje, Külsõvat (módszertani intézmény)
- a veszprémi Hittudományi Fõiskola óraadója

12. Szepesfalvyné
Magassy Márta

Tel.: 229-2358 (mh.)
E-mail: szymarta@fw.hu

- a XXII. ker. Önkormányzat Szociális Szolgálata
(komplex szociális intézmény) vezetõje

13. Dr. Thur Ottóné

Tel.: 30/313-3338, 424-0811 (mh.)
E-mail: thurne@dunaweb.hu

- Reménysugár Habilitációs Intézet vezetõje
Budapesten (Budafok-Tétény)

14. Victorné Erdõs Eszter

Tel.: 22/460-697, 30/683-2792,
25/522-101 (mh.)
E-mail: esztis@t-online.hu

- a ráckeresztúri Magyarországi Református
Egyház Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon vezetõje
- a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége
alelnöke
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1. § (2) k) Szolgáltatástervezési koncepcióval összefüggõ feladatok ellátása:
Ssz.

Név

Elérhetõség

Szakmai tevékenység

1. Deme Dóra

Tel.: 30/915-8049; 42/524-585 (mh.),
42/524-586 (mh.)
E-mail: demed@nyirhalo.hu

- Nyíregyháza M. J. V. Polgármesteri Hivatala
Szociális Irodájának vezetõje

2. Dr. Dohány László

Tel.: 20/975-2103, 52/557-791 (mh.)
E-mail: szszk.h.szob@axelero.hu

- a hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ
vezetõje

3. Erdõs Judit

Tel.: 42/400-378, 42/401-075 (mh.)
E-mail: j.erdos@mailbox.hu

- Szocio East Egyesület szakmai igazgatója,
Nyíregyháza

4. Klopkóné Szabó Tünde

Tel.: 20/388-1043, 28/513-605 (mh.)

- a Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetõje, Gödöllõ komplex intézmény

5. Kovács Ibolya

Tel.: 30/952-7275, 299-1060 (mh.)
E-mail: kovacsibolya@lab.hu

- Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális
Fõosztály fõosztályvezetõ
- hajléktalanok és idõsek ellátásában szaktanácsadó, szakvizsgaelnök, középés felsõfokú szociális képzésekben oktató

6. Majláthné Lippai Éva

Tel.: 62/485-339, 62/420-647 (mh.)

- a szegedi Kossuth Zsuzsanna Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola és Szakképzõ
Iskola szakmai igazgató-helyettese
- oktatóként tevékenykedik a Szegedi Tudományegyetem Fõiskolai Kar szociális munkás szakán
- állami és nonprofit szervezetek megbízásából
szociálpolitikai szakértõként, regionális tanácsadóként dolgozik

7. Nyitrai Imre

Tel.: 437-8691 (mh.)
E-mail: nyitrai@obuda.hu,
nyitraiimre@axelero.hu

- Budapest Fõváros III. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának fõtanácsadója

8. Rasztovitsné Szõke Zsuzsa Tel.: 88/428-908, 30/267-1517,
88/402-490 (mh.), 88/402-520 (mh.)
E-mail: raszti@vnet.hu

- a veszprémi Családsegítõ-Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje
- tereptanár több felsõfokú intézményben

9. Skultéti József

Tel.: 30/221-8822, Tel.: 327-1190 (mh.)
E-mail: skulteti@budapest.hu,
skultetij@axelero.hu

- Budapest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Ügyosztályának
vezetõje

10. Dr. Szécsiné
Domonkos Erzsébet

Tel.: 20/958-3251, 34/352-128 (mh.)
E-mail: erzsebetdomonkos@freemail.hu

- a kisbéri Õszi Napfény Idõsek Otthona igazgatója
- a SZIME Komárom-Esztergom Megyei Tagozatának vezetõje
- szociális képzésekben oktat, tereptanár

11. Szûrös Éva

Tel.: 30/382-7669, 441-7169 (mh.)
E-mail: szuros.eva@meh.hu

- az Országos Területfejlesztési Hivatal Stratégiai
Tervezési és Programozási Osztályán regionális
fejlesztési referens

12. Vass Péter

Tel.: 94/322-324, 94/520-152 (mh.),
94/520-153 (mh.)
E-mail: pvass@szombathely.hu

- a szombathelyi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztályának
vezetõje

1. § (2) l) Szociális minõségfejlesztési tanácsadás:
Ssz.

Név

1. Harmatos Ibolya

Elérhetõség

Tel.: 30/996-2516, 63/484-664 (mh.)
E-mail: harmatosibolya@csongrad.hu

Szakmai tevékenység

- a csongrádi Aranysziget Otthon (megyei
módszertani idõsek otthona) vezetõje
- oktatási szakértõ, szociális szakképzések szakértõje, vizsgaelnök
- fogyatékos és pszichiátriai intézményekben
élõk szakértõi bizottságát mûködteti, fokozott
ápolást igénylõ személyek felülvizsgálatát irányítja
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A Betegjogi, Ellátottjogi
és Gyermekjogi Közalapítvány
közleménye

a korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetõségeit, a
házirend jogvédelmi elõírásait, a demens betegek, hajléktalanok, fogyatékos személyek speciális jogvédelmét, az
ellátottjogi képviselõk feladatait és kompetenciáinak határait,

a betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselõk
képzésérõl

- a gyermekvédelmi rendszer szabályait és mûködési
rendjét, a gyermeki jogok rendszerét és védelmét, a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményt, a gyermek és fiatalkorú
bûnelkövetõkre vonatkozó büntetõjogi szabályokat, a
gyermekjogi képviselõk feladatait.

[a közlemény kapcsolódik a Szociális Közlöny 12. számában (2006. december 29.) megjelent, az ellátottjogi és
gyermekjogi képviselõi feladatok ellátására vonatkozó
pályázati felhíváshoz]
A Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola [Akkreditált
Felnõttképzési Intézmény, Lajstromszáma: 0897, Felnõttképzési Hatósági Nyilvántartási Száma: 07-0331-03, Továbbképzési engedélyszáma: T-05-086/2006] Jogvédelmi
ismeretek címmel tanfolyamot szervez a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl
szóló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet alapján.
A továbbképzés céljából szervezett tanfolyam nyitott, az általános továbbképzés célját is szolgálja. A tanfolyam komplex felkészülést biztosít nemcsak a jogvédelem
területén képviselõi feladatokat vállalók részére, hanem az
egészségügy, a szociális szolgáltatás és a gyermekvédelem
területén szolgáltatást nyújtók részére is.
A képzési program 60 órás, az általános ismeretek rész
mind a három szakterületen azonos, jogi és pszichológiai
ismeretekbõl áll 30 órában, valamint a szakterületnek
megfelelõ speciális ismeretekbõl további 30 órában.
A jogi ismeretek témakörében az általános jogi ismeretek (alkotmányjog, szociális jog, emberi jogok), az államigazgatási, családjogi, polgári jogi, fogyatékosügyi és
esélyegyenlõségi ismeretek, az országgyûlési biztosokra,
az adatkezelésre vonatkozó szabályok, illetve az emberi
jogok európai védelme szerepelnek.
A pszichológia témakör a pszichológiai fogalmakkal
és módszerekkel, a személyiség-lélektani, gyermeklélektani
fogalmakkal ismerteti meg a résztvevõket, illetve kommunikációra, konfliktuskezelésre és készségfejlesztésre helyezi
a hangsúlyt.
A speciális ismeretek rész szakterületenként külön-külön
tartalmazza a következõ programot:
- az egészségügyi ellátórendszer szervezetét, feladatait,
az egészségügyi felelõsségi rendszereket, a hatósági eljárások szabályait, az adatvédelemhez fûzõdõ jogokat, a betegek jogait és kötelességeit, a betegjogi képviselõi feladatokat és eljárási szabályokat,
- a szociális szolgáltatások mûködési rendszerét, az
azokkal kapcsolatos szabályokat, a tájékoztatási kötelezettség, panaszkivizsgálás fórumait, az ellátottak jogait,

Mindhárom területen esetfeldolgozásokkal segítik az
oktatók a különbözõ jogsérelmek kezelésének elsajátítását. Az általános ismeretekbõl írásbeli vizsgát kell tenni
(március 9-én). A speciális ismeretekbõl szakdolgozat és
szóbeli vizsga van (április 13-án). A tanfolyam eredményes
elvégzése esetén a szakterületre vonatkozó jogvédelmi ismeretek elsajátításáról kapnak tanúsítványt a hallgatók.
A képzés a gyermekvédelmi és szociális szakterületen
akkreditált továbbképzés. A szociális és gyermekvédelmi
területen 50 pont, az egészségügyi területen akkreditációja
folyamatban van.
A továbbképzésre várjuk mindazokat a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ szakembereket, akik az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi intézményekben irányítási feladatokat végeznek, és mint szolgáltatók kötelesek a
törvényben meghatározott jogokat biztosítani, illetve azokat
a szakembereket, akik a jogvédelem területén betegjogi,
ellátottjogi, gyermekjogi képviselõként kívánnak tevékenykedni.
A képzés idõpontja:
2007. február 16.-április 13. között hetente két nap
(péntek és szombat), összesen 4 alkalom (február 16-17.,
február 23-24., március 9-10., március 23-24.). Szóbeli vizsga:
2007. április 13.
A képzés helyszíne: Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola
1086 Budapest, Dankó u. 11.
A tanfolyam egy résztvevõre esõ teljes költsége 50 000 Ft,
melybõl a tanfolyam sikeres elvégzése esetén a Betegjogi,
Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 30 000 Ft-ot,
a tanfolyami díjat befizetõ részére visszatérít, melyre a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Munkaerõpiaci
Alapja biztosított támogatást.
A program szervezõje az érdeklõdést és a jelentkezést fogadja: Langa Judit, telefon: 210-5400/125 vagy
a 223-as mellék, e-mail: langajudit@wjlf.hu.
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A fentiek alapján összeállított jelentkezési anyagot
2007. március 31-ig kell az Államigazgatási Továbbképzõ Intézet címére 1519 Budapest, Pf. 275. beküldeni.
A jelentkezés eredményérõl a pályázók 2007. augusztus
elejéig kapnak értesítést. Az érdeklõdõk a 482-6609-es és
a 482-6610-es telefonszámon kaphatnak bõvebb felvilágosítást.

felhívása
szakirányú továbbképzésben való részvételre
(Jelentkezés március 31-ig)
Az Államigazgatási Továbbképzõ Intézet - egyetemi, illetve fõiskolai végzettséggel rendelkezõ diplomások részére - felvételt hirdet a 2007/2008. tanévre újabb oklevelet
nyújtó szakirányú továbbképzésre az alábbi szakirányokon:
- Igazgatási rendszerszervezõ,
- Költségvetési ellenõrzés,
- Környezetvédelmi igazgatás,
- Önkormányzati gazdálkodás,
- Személyügyi igazgatás,
- Szociális igazgatás.
Az egyes szakok tematikus tartalma a http://www.uni-corvinus.hu webcímen tekinthetõ meg. A képzés minden szakon Budapesten történik, idõtartama 2 év. A hallgatók kb.
240 órában, összesen tíz háromnapos konzultáción vesznek részt és félévenként vizsgáznak. A második évben
szakdolgozatot készítenek, melyet a tanulmányaikat lezáró záróvizsgán védenek meg. A sikeres záróvizsga eredményeként - a választott szaknak megfelelõ - „….. szakigazgatásszervezõ” oklevelet kapnak. Felvételi vizsga
nincs, túljelentkezés esetén felvételi beszélgetés lehetséges.
A képzés önköltséges, a képzés összege az elsõ félévre
az összes szakon egységesen: 122 000 Ft, melynek befizetési
határideje: 2007. augusztus 15.
A tandíj a vizsgadíjakat is magában foglalja. A hallgatókat terhelik az utazási és szállásköltségek, valamint a jegyzetek stb. költségei. (A képzés terheit a munkáltatók átvállalhatják!) A tandíj összege a képzés ideje alatt változathat
(az infláció mértékétõl függõen).
A jelentkezés módja: a továbbképzésre a felvételt az
Intézet által rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatványon lehet kérni, melyhez csatolni kell az egyetemi vagy
fõiskolai végzettséget igazoló oklevél - közjegyzõ vagy
munkáltató által hitelesített - másolatát, rövid életrajzot
és a jelentkezési díj befizetését igazoló eredeti feladóvevényt. (A jelentkezési lapot és csekket az Államigazgatási
Továbbképzõ Intézetben lehet kérni, vidékieknek felbélyegzett válaszboríték ellenében küldünk!).
A jelentkezési díj: 7 000 Ft.

Pályázati felhívás
„Az év akadálymentes épülete 2006.” címmel
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Építésügyi és Településrendezési Fõosztálya az 1997. évi
LXXVIII. törvény 31. §-ában foglaltak alapján meghirdeti
„AZ ÉV AKADÁLYMENTES ÉPÜLETE 2006” címû
építészeti nívódíj pályázatot.
A pályázat célja, hogy feltárja, értékelje és közzétegye
az épített környezet akadálymentesítésében elért kiemelkedõ építészeti és mérnöki teljesítményeket; s ezáltal elõsegítse a mozgásukban, illetve a tájékozódásban korlátozott emberek helyzetének lényeges javítását, valamint a
jogszabályokban foglalt, ilyen célú követelmények további
magas színvonalú teljesítését.
A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázatra olyan újonnan megvalósult vagy felújított
közhasználatú épületekkel, illetve azok példaértékû építészeti-mûszaki részletmegoldásaival (pl. rámpák kialakítása, bejáratok megoldása, különbözõ szintek közötti közlekedés biztosítása, egészségügyi helyiségek példamutató
kialakítása stb.) lehet jelentkezni, amelyeknél az akadálymentes használat követelményét a jogszabályi követelményeknek megfelelõen, kiemelkedõ építészeti-kivitelezõi
színvonalon építették meg.
Díjazásban az épületek építtetõi, tervezõi és kivitelezõi
részesülnek.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázók nyilatkozatát
arról, hogy valamennyien hozzájárulnak a pályázaton való
részvételhez, és - a Bíráló Bizottság ilyen igénye esetén lehetõvé teszik az épület megtekintését. Nyilatkozniuk
kell továbbá a pályázóknak arról is, hogy díjazás vagy elismerés esetén hozzájárulnak az épület terveinek és fényképeinek közzétételéhez.
A pályázatra nem lehet olyan épülettel jelentkezni,
melynél a megvalósítás során építésrendészeti intézkedésre
került sor.
A pályázók pályázatuk benyújtásával elfogadják a pályázati felhívásban foglalt feltételeket, és alávetik magukat
a Bíráló Bizottság döntésének.
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A pályázati felhívást az érdekelt minisztériumok hivatalos
közlönyei teszik közzé, de hozzáférhetõ a www.vati.hu
honlapon is letölthetõ formában.
A pályázatok benyújtása:
1. A pályázatot a mellékelt, pontosan kitöltött „Adatlap”
felhasználásával - a felhívásban felsorolt mellékletek csatolásával, A/4 formátumú csomagolásban - az alábbi címre
kell benyújtani:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Közhasznú Társaság
„Az év akadálymentes épülete 2006” pályázat
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
2. A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. március 8.
A pályázatot postán kell benyújtani, benyújtásának idõpontja a postabélyegzõ kelte. Egy postai csomagban csak
egy pályázat nyújtható be.
3. A csomagolásnak biztosítania kell a pályázati anyag
megfelelõ védelmét a postai szállítás során esetleg bekövetkezõ sérülésektõl. Ennek biztosítása a pályázók feladata
és felelõssége.
4. A hiányosan beküldött pályázatok bírálatra nem bocsáthatók, utólagos hiánypótlásnak nincs helye.
A pályázathoz kötelezõen benyújtandó dokumentumok:
- kitöltött Adatlap
- használatbavételi engedélyrõl szóló határozat
- a megvalósult állapotot ábrázoló tervek:
helyszínrajz
m=1:1000
alaprajz (ok)
m=1:100
metszet (ek)
m=1:100
homlokzatok
m=1:100
- mûszaki leírás, amely részletezi az akadálymentesség
ér de ké ben al kal ma zott épí té sze ti-mû sza ki esz kö zö ket
(anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket, illetve felszereléseket),
- fényképek az épület külsõ megjelenésérõl, valamint
belsõ kialakításáról, különös tekintettel az akadálymentességet szolgáló megoldásokra, legalább levelezõlap méretben,
illetve 2-2 különbözõ nézõpontból felvéve,
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- térképvázlat arról a település-részrõl, ahol a pályázatra
benyújtott épület található (a helyszíni szemle alkalmával
a tájékozódás elõsegítésére).
A pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálásánál, a díjak, elismerések odaítélésénél döntõ szempont, hogy az adott pályamû egyaránt
magas színvonalon feleljen meg mind az építészeti, mind
pedig az akadálymentességgel összefüggõ követelményeknek.
A pályázatokat az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium Építésügyi és Településrendezési Fõosztályának vezetõje által felkért Bizottság bírálja el. A Bíráló
Bizottság tagjai: az ÖTM Építésügyi és Településrendezési Fõosztálya, az Egészségügyi Minisztérium, a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium, a Magyar Építész Kamara, a
Magyar Mérnöki Kamara, valamint a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetsége delegált képviselõi.
A Bíráló Bizottság a benyújtási határidõt követõ 90 napon
belül hozza meg döntését. A döntésrõl a pályázók a döntést
követõ 15 munkanapon belül írásban értesítést kapnak.
A pályázat menete, a pályamûvek díjazása:
A pályázatok beérkezését követõ elsõ plenáris ülésen a
Bíráló Bizottság egyenként, részletesen áttekinti a pályamûveket, és a további bírálatból kizárja azokat, amelyek
nem felelnek meg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek. Ezután kiválasztja azokat az épületeket, amelyeket
a benyújtott pályázati anyag alapján díjazásra vagy elismerésre esélyesnek tart, s amelyek helyszíni megtekintését
ezért indokoltnak tartja. A Bíráló Bizottság végleges döntését
az épületek helyszíni megtekintése alapján hozza meg.
Díjazásban a pályázat benyújtói együttesen részesülnek. Kivételes esetben a Bíráló Bizottság az egyes épületek színvonalas részletmegoldásait is díjazhatja. Az egyes
díjazásban részesülõ pályamunkáknál a legmagasabb pályadíj nem lehet több 1,5 millió forintnál, míg az elismerés
legalacsonyabb díja nem lehet kevesebb 300 000 Ft-nál.
A díjak átadására és a díjazásban vagy elismerésben részesített épületek bemutatására ünnepélyes keretek között,
egyidejûleg kerül sor.
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ADATLAP
„AZ ÉV AKADÁLYMENTES ÉPÜLETE 2006” címû
építészeti nívódíj pályázathoz
Az épület adatai:
Címe (irányítószámmal): ...............................................................................................................................................
Funkciója: .....................................................................................................................................................................
*

Új épület c

Felújított épület c

A használatbavételi engedély kelte: ............................................... Száma: ...................................................................
A pályázat témafelelõse (kapcsolattartó személy)
Neve: ............................................................................................ Telefonszáma: ........................................................
Értesítési és e-mail címe: ...............................................................................................................................................
Az építtetõ
Neve: ............................................................................................ Telefonszáma: ........................................................
Értesítési és e-mail címe: ...............................................................................................................................................
A tulajdonos
Neve: ............................................................................................ Telefonszáma: ........................................................
Értesítési és e-mail címe: ...............................................................................................................................................
A tervezõ
Neve: ............................................................................................ Telefonszáma: ........................................................
Értesítési és e-mail címe: ...............................................................................................................................................
A kivitelezõ
Neve: ............................................................................................ Telefonszáma: ........................................................
Értesítési és e-mail címe: ...............................................................................................................................................
Nyilatkozatok:
Alulírottak hozzájárulunk az épület pályázaton való részvételéhez, megtekintését elõre megbeszélt idõpontban lehetõvé
tesszük. Vállaljuk, hogy a pályázók neve, a ház tervei és képei a nyomtatott és elektronikus sajtóban területi korlátozás
nélkül megjelenjenek. A tervezõ kijelenti, hogy pályamunkája harmadik személynek korábban szerzett jogait nem sérti.
A pályázati kiírás feltételeit magunkra nézve kötelezõnek ismerjük el.
Megjegyzés: Az adatokat és nyilatkozatokat az építtetõnek, a tulajdonosnak, a tervezõnek és a kivitelezõnek minden
esetben ki kell töltenie.
.................................................................., 2007. .....................................................

..................................................................
építtetõ aláírása

..................................................................
tulajdonos aláírása

..................................................................
tervezõ aláírása

..................................................................
kivitelezõ aláírása

*

Kérjük x-el jelölni a megfelelõ részt!

388

SZOCIÁLIS KÖZLÖNY

Pályázati felhívások
álláshelyek betöltésére
Budapest Fõváros II. kerületi Önkormányzatának
képviselõ-testülete pályázatot hirdet Budapest Fõváros
II. kerületi Önkormányzat II. sz. Gondozási Központ
(1022 Budapest, Fillér u. 50/b.)
vezetõi
álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében
meghatározott képesítési elõírások szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
- szakmai gyakorlat igazolását,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel.
A megbízás idõtartama: 5 év.
Az álláshely betöltésének ideje: a döntést követõ hónap
elsõ napja.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben meghatározottak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 60. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Budapest
Fõváros II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Irodájához
kell benyújtani (1024 Budapest, Káplár u. 2/c-d.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon belül.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Vargáné
Luketics Gabriellánál a 316-2603-as telefonszámon.
***
Belváros Lipótváros Budapest Fõváros V. kerület
Önkormányzatának képvi selõ-testüle te pá lyá za tot
hirdet az Egyesített Szociális Intézmények (1056 Budapest, Havas u. 2.)
intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére.

1. szám

Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat végzi:
- Szociális alapszolgáltatások:
- szociális információs szolgáltatás,
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- közösségi ellátás,
- nappali ellátás.
- Szakosított ellátás:
- idõsek átmeneti gondozóháza.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete
szerinti szakirányú (egyetemi vagy fõiskolai) szakképzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, elsõsorban a szociális ellátás,
másodsorban a gyermekvédelem, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
- az idõsellátás szakterületén szerzett szakmai gyakorlat,
- a szociális szakterületen felhasználható más felsõfokú
végzettség,
- szociális szakvizsga.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat hiteles
másolatát,
- a szociális szakvizsga letételét tanúsító okirat másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevõk, illetve
a képviselõ-testület megismerhesse, abba betekinthessen.
A megbízás idõtartama: 5 év.
Az álláshely betöltésének kezdete: 2007. április 1.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok
szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
postai úton vagy személyesen Belváros Lipótváros V. kerület
Önkormányzat polgármesterének címezve kell benyújtani.
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A borítékra kérjük ráírni: „Egyesített Szociális Intézmények
vezetõi pályázata”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán (1052 Budapest, Erzsébet tér 4. 113. szoba, tel: 317-2210).
***
Budapest Fõváros XVI. kerületi Önkormányzat
képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Területi Szociális
Szolgálat (székhely: 1165 Budapest, Veres Péter út 109.)
intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete
szerinti felsõfokú szociális alapvégzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
- szociális szakvizsga,
- vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- képesítési okiratának másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
- nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát az Eseti Bizottság, valamint a Budapest Fõváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi
és Szociális Bizottsága és képviselõ-testülete megismerje
és abba betekintsen.
A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2007. augusztus 1.
A megbízás megszûnésének idõpontja: 2012. július 31.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl
számított 30. nap. Nem egyidejû megjelenés esetén a késõbbi
megjelenési idõpont az irányadó.
A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot
Budapest Fõváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szociális és Egészségügyi Ügyosztá-
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lyához (1163 Budapest, Havashalom u. 43.), egy példányban,
zárt borítékban - a pályázat megismerésének forrását megjelölve - kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat
a Területi Szociális Szolgálat intézményvezetõi álláshelyére”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60. nap.
***
Anarcs Község Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet az anarcsi, részben önállóan gazdálkodó
Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat (székhelye:
4546 Anarcs, Ady E. u. 19.)
intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére.
Az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat az alábbi ellátásokat nyújtja:
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- szociális információs szolgáltatás,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- a nem foglalkoztatott személyekkel való együttmûködés,
beilleszkedést segítõ programok kidolgozása.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében
elõírt szakirányú szakképzettség, valamint a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetõleg a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat [a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése],
- szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követõ
2 éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás
[az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. §-ának (6)-(7) bekezdése],
- büntetlen elõélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a képesítést igazoló okiratot vagy annak közjegyzõ által
hitelesített másolatát,
- a szociális szakvizsga-bizonyítvány másolatát vagy a
szakvizsga 2 éven belüli megszerzésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
- részletes szakmai és személyes önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
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A megbízás idõtartama: 5 év, 2007. július 1-jétõl 2012. június 30-ig.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok
szerint.
Szolgálati lakás biztosítására nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
levélben vagy személyesen Anarcs Község polgármesterének
címezve Anarcs Község jegyzõjéhez (4546 Anarcs, Kossuth út 30.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon belül.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ dr. Dolhai
Edina jegyzõtõl a 45/404-011-es telefonszámon.
Anarcs Község Önkormányzatának képviselõ-testülete
fenntartja azt a jogát, hogy - megfelelõ pályázó hiányában - a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

1. szám

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel.
A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2007. július 1.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben és az Oktatási Közlönyben történõ legkésõbbi
megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Gyömrõ
Város polgármestere részére kell benyújtani (2230 Gyömrõ,
Szabadság tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 60 napon belül.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ
Volcz Zoltánné oktatási referenstõl a 29/330-011/129-es
telefonszámon.
***

***
Gyömrõ Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (2230 Gyömrõ, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet a
részben önállóan gazdálkodó Bölcsõde és Gyermekközpont
(2230 Gyömrõ, Tompa u. 21.)
intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére.
Az intézmény által ellátott szolgáltatások:
-családsegítés,
- nevelési tanácsadás,
- bölcsõde,
- szociális konyha.
Pályázati feltételek:
- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete,
valamint az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsõfokú szociális, egészségügyi vagy pedagógiai szakképesítés,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
- a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot a személyi adatok és a
legfontosabb foglalkoztatási adatok feltüntetésével,

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a
Gyermekek Átmeneti Otthona (5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 27.)
intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében
elõírt szakirányú felsõfokú képesítés,
- legalább 5 év - a pályázat képesítési elõírásainak megfelelõ - felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
- számítógépes ismeret,
- vezetõi tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell:
- képesítést igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai
gyakorlat meglétét is,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
résztvevõk megismerhetik.
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A megbízás idõtartama: 5 év, 2007. március 1-jétõl 2012.
február 29-ig.
Bérezés:a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok
szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben, illetve az Oktatási Közlönyben történõ késõbbi
megjelenéstõl számított 15. nap.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 30 nap, illetve az azt követõ képviselõtestületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
Dr. Halász Károlynál a 34/541-305-ös telefonszámon.
***

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke részére (5300 Karcag,
Kossuth tér 1.) kell benyújtani.

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Tanácsa (7300 Komló, Városház tér 3.) pályázatot hirdet
a részben önállóan gazdálkodó intézményként mûködõ
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Szociális Szolgáltató Központja (7300 Komló, Pécsi út 42.)

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 14 nap.

vezetõi

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a karcagi
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási és Kistérségi Irodájánál
az 59/500-637-es telefonszámon.
***
Komárom Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Területi és Krízis Gondozási
Központ (2900 Komárom, Kelemen L. u. 2.)
intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében elõírt felsõfokú szakirányú szakképzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai életrajzot,
- a képesítést igazoló okirat másolatát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2007. május 1.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Kormárom
Város polgármesteréhez kell benyújtani (2900 Komárom,
Szabadság tér 1.).

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenysége:
- átmeneti elhelyezést biztosító ellátások,
- házi segítségnyújtás,
- jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
- szociális étkeztetés,
- nappali szociális ellátás,
- hajléktalanok átmeneti szállása.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
További kiegészítõ feltételek:
- az idõsellátás területén szerzett legalább 5 éves vezetõi
gyakorlat,
- alapfokú informatikai ismeretek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot,
- a képesítést igazoló okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó kívánja-e
zárt ülés elrendelését a pályázat elbírálásakor.
A megbízás idõtartama: 5 év, 2007. július 1-jétõl 2012. június 30-ig.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
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A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a Szociális Közlönyben való megjelenését követõ
30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Komlói
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Elnöke, Páva
Zoltán részére kell benyújtani (7300 Komló, Városház tér 3.).
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 30. nap.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ a 72/584-000-ás telefonszámon a Komlói Polgármesteri
Hivatal Intézmény-felügyeleti Irodáján Kiss Józsefné kistérségi kapcsolattartótól.
***
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa (7300 Komló, Városház tér 3.) pályázatot
hirdet a részben önállóan gazdálkodó Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálata (7300 Komló, Templom tér 4.)

1. szám

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó kívánja-e
zárt ülés tartását a pályázat elbírálásakor.
A megbízás idõtartama: 5 év, 2007. július 1-jétõl 2012. június 30. napjáig.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a Szociális Közlönyben való megjelenését követõ
30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Komlói
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Elnöke, Páva
Zoltán részére kell benyújtani (7300 Komló, Városház tér 3.).
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 30. nap.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ
a 72/584-000-ás telefonszámon a Komlói Polgármesteri
Hivatal Intézmény-felügyeleti Irodáján Kiss Józsefné kistérségi kapcsolattartótól.

intézményvezetõi
***

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenysége:
- családsegítõ szolgáltatás,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- szociális információs szolgáltatás,
- adósságkezelés.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete,
valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben elõírt szakirányú szakképzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
- alapszolgáltatási központban vagy alapszolgáltatást
nyújtó szociális, gyermekvédelmi intézményben szerzett
vezetõi gyakorlat,
- szociális szakvizsga.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot,
- a képesítést igazoló okiratok másolatát,
- a szociális szakvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

Lajosmizse Város Önkormányzatának képviselõtestülete pályázatot hirdet Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete
vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete
szerinti szakirányú végzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
- végzettségeket igazoló oklevelek hitelesített másolatát,
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolást.
A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2007. július 7.
A megbízás megszûnésének napja: 2012. július 6.
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Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján, vezetõi pótlék: a pótlékalap
250%-a.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben, az Oktatási Közlönyben, valamint a Hivatalos
Értesítõben történõ, az utolsó megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Lajosmizse város polgármesteréhez (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon belül.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Basky András
polgármesternél lehet a 76/457-575-ös telefonszámon.
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Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (7342 Mágocs, Szabadság u. 39.),
Hõnig Mária polgármester részére személyesen vagy postai
úton kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 30 nap.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Hõnig Mária
polgármesternél a 72/451-110-es telefonszámon.
***

***
Mágocs Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete pályázatot hirdet Gondozási Központ (7342 Mágocs,
Szabadság u. 4.)
intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére.
Az intézmény tevékenysége:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- idõsek klubja,

Óbánya Község Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet az önkormányzat által fenntartott
Idõsek Klubja (7695 Óbánya, Fõ u. 8.)
klubvezetõi
álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 4. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség (szociális
munkás, szociális szervezõ, szociális gondozó és szervezõ,
szociális asszisztens, ápolói végzettség mellett vezetõi,
szervezõi végzettség),

- idõsek otthona.

- büntetlen elõélet,

Pályázati feltételek:

- legalább középfokú német nyelvvizsga.

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete
szerinti szakirányú szakképzettség,

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ alap és/vagy szakosított szociális
ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,

- erkölcsi bizonyítványt,

- büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
- szociális szakvizsga.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- a képesítést igazoló okiratok másolatát.
A megbízás idõtartama: 5 év, 2007. május 22-tõl 2012.
május 21-ig.

- szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- a képesítést igazoló okiratok és a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát.
A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: a pályázat elbírálását követõ
munkanap.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Mecseknádasd-Óbánya Községek Körjegyzõségéhez kell benyújtani
(7695 Mecseknádasd, Felszabadulás u. 2/1.).
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon belül. A pályázat eredményérõl
minden pályázó írásbeli értesítést kap.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
a 72/463-035-ös telefonszámon.

1. szám

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követõ 30 nap.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a
48/574-140-es telefonszámon lehet kérni.
***

***
Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
pályázatot hirdet a 2007. január 1-jétõl mûködõ Kistérségi
Gyermekjóléti Intézmény

Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
pályázatot hirdet a 2007. január 1-jétõl mûködõ Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ (3600 Ózd, Szent
István út 10.)

intézményvezetõi

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.
Az intézményvezetõ feladata: a Gyermekjóléti Központot,
a Bölcsõdét, a Családok Átmeneti Otthonát és a Gyermekek
Átmeneti Otthonát magában foglaló Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény tevékenységének szervezése, irányítása
és ellenõrzése.
Pályázati feltételek:
- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete
I. részének 1. pontjában meghatározott szakképzettség,
- szociális szakvizsga,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,
- vezetõi gyakorlat,
- büntetlen elõélet,
- magyar állampolgárság.
Elõnyt jelent: szociális szakvizsga gyermekjóléti alapellátás témacsoportból.
A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel.

álláshelyének betöltésére.
Az intézmény az alábbi tevékenységeket nyújtja:
- családsegítés,
- házi segítségnyújtás,
- támogató szolgáltatás,
- szenvedélybetegek közösségi ellátása,
- ápolást, gondozást nyújtó idõsek bentlakásos ellátása.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet
9. pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- legalább 2 éves vezetõi gyakorlat,
- büntetlen elõélet,
- magyar állampolgárság.
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai életrajzot,
- a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a szociális szakvizsga-bizonyítvány másolatát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel.

A megbízás idõtartama: 5 év.

A megbízás idõtartama: 5 év.

A megbízás kezdõ napja: 2007. április 1.

A megbízás kezdõ napja: 2007. április 1.

A megbízás megszûnésének idõpontja: 2012. március 31.

A megbízás megszûnésének idõpontja: 2012. március 31.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint + magasabb vezetõi pótlék.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint + magasabb vezetõi pótlék.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 1.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Ózd Kistérség Többcélú Társulásának elnökéhez kell benyújtani
(3600 Ózd, Városház tér 1.).

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács elnökének címezve kell benyújtani (3600 Ózd, Városház tér 1.).
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 30 nap.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ
Dr. Pallagi Istvánnétól a 48/574-150-es telefonszámon.
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A pókaszepetki Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa pályázatot hirdet pókaszepetki Szociális
Szolgáltató Központ (8932 Pókaszepetk, Arany J. u. 6.),
mint szociális alapszolgáltatásokat biztosító intézmény
intézményvezetõi

***
Az Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ
(ANK) (7632 Pécs, Apáczai körtér 1.) pályázatot hirdet a
Bölcsõde
intézményegység-vezetõi
álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének
I/2. pontja szerinti képesítés,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a képesítést igazoló okirat másolatát,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázónál az 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel (a feladatellátás koncepciója, az intézményi integrációban
betöltött szerep),
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve
munkáltatói igazolást, valamint a munkáltatónak korábban
benyújtott erkölcsi bizonyítvány másolatát, ha a jelenlegi
munkaköre erkölcsi bizonyítványhoz kötött.
A megbízás idõtartama: 5 év, 2007. augusztus 1-jétõl
2012. július 31-ig.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 15.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
két példányban az Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ igazgatójának címezve (7632 Pécs, Apáczai
körtér 1.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. június 14.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
Mayer Zsuzsánál a 72/550-646-os telefonszámon.
***

álláshelyének betöltésére, részmunkaidõben (napi hat
órás foglalkoztatással).
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében foglalt szakirányú szakképzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a képesítést igazoló okirat másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel.
Elõnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.
Az álláshely betölthetõ: 2007. április 1. napjától.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 15. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Pókaszepetk
Község Önkormányzatához (8932 Pókaszepetk, Arany J. u. 6.)
kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. március 20.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a
92/584-006-os telefonszámon.
***
Poroszló Község Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet a poroszlói Idõsek Otthona
(3388 Poroszló, Alkotmány út 7.) részmunkaidõs
intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére heti 20 órában.
Az intézmény vezetõje egyben az otthonhoz integrált
községi szociális alap- és szakosított ellátást is szervezi.
Ezen belül a házi gondozást, szociális étkeztetést és az idõsek
klubjának vezetõi feladatait is ellátja.
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Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete
szerinti szakirányú szakképzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, alap- és szakosított ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
- szociális szakvizsga,
- helyben lakás (szolgálati lakást, útiköltség térítést nem
tudunk biztosítani).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- a képesítést igazoló okiratok másolatát.
A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2007. április 1.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján.

1. szám

- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének
I. rész 1. pontjában szereplõ felsõfokú szakirányú végzettség,
- büntetlen elõélet,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat (a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 3. §-ának (3) bekezdése szerint),
- szociális szakvizsga, illetõleg annak a megbízást követõ
két éven belüli megszerzésére történõ kötelezettség vállalása.
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát,
- a szociális szakvizsga-bizonyítvány másolatát, annak
hiányában a szociális szakvizsga két éven belüli megszerzésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
A megbízás idõtartama: 5 év.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenés napjától számított 15. nap.

Az álláshely betölthetõ: a képviselõ-testületi döntést követõ
hónap 1. napjától.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (3388 Poroszló, Fõ út 6.), Bornemissza János polgármesterhez személyesen vagy postai úton
kell benyújtani (tel: 36/553-023).

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási rendelete szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 30 napon belül összehívandó képviselõtestületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ
a 36/553-023-as telefonszámon.
***
Rozsály Község Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Túrmelléki Erdõhát Mikro Körzet Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat intézményfenntartói társulás mûködési területére, Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálat (4971 Rozsály, Kossuth u. 37.)
- mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére.
Társulás, intézmény mûködési területe: Rozsály, Gacsály,
Méhtelek, Tisztaberek, Túrricse, Vámosoroszi, Csaholc,
Zajta, Császló, Garbolc, Nagyhódos, Kishódos községek.
Pályázati feltételek:

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Rozsály
Község polgármesteréhez (4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a.)
kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ soron következõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ a jegyzõtõl
kérhetõ a 44/368-136-os telefonszámon.
***

***
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyûlése pályázatot hirdet a szombathelyi Egyesített
Bölcsõdei Intézmény (9700 Szombathely, Bem József u. 33.)
s egyben, mint a Módszertani Bölcsõde
intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére.
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Pályázati feltételek:
- pedagógus vagy felsõfokú szociális alapvégzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, bölcsõdében szerzett gyakorlat,
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Tiszakécske Város Önkormányzatának képviselõtestülete (6060 Tiszakécske, Kõrösi u. 2.) pályázatot hirdet
a részben önállóan gazdálkodó Egyesített Szociális Intézmény (6060 Tiszakécske, Vörösmarty u. 11.)

- családvédelem, családgondozás vagy gyermekjóléti
alapellátás témacsoportban szerzett szociális szakvizsga,

intézményvezetõi

- legalább 2 év vezetõi gyakorlat.

álláshelyének betöltésére.

Elõnyt jelent: legalább középfokú német nyelvvizsga.

Az intézmény tevékenységei:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) étkeztetés,

- a pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,

b) házi segítségnyújtás,

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel (4 példányban),

d) nappali ellátás,

c) jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
e) szociális információs szolgáltatás,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

f) családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás,

- a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,

g) ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos otthon,

- a szociális szakvizsga-bizonyítvány másolatát,
- a nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolatát,
- nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul, hogy pályázati anyagát az eseti bizottság, valamint a Közgyûlés és
annak szervei megismerjék és abba betekintsenek.
A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2007. május 1.
A megbízás megszûnésének idõpontja: 2012. április 30.

h) mikortársulás keretében ellátja a c) és f) pontban felsorolt feladatokat.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,
- a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelõ legalább
5 éves szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.

Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben való megjelenést követõ 15. nap. Postai úton történõ
beküldés esetén a postai bélyegzõ dátuma kerül figyelembevételre.

- a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Szombathely
Megyei Jogú Város polgármesterének címezve (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Egyesített Bölcsõdei Intézmény”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon belül összehívott Közgyûlés
idõpontja (a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §-ának
(11) bekezdése értelmében).
A pályázattal kapcsolatban további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztályán személyesen
(9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) vagy a 94/520-149-es
telefonszámon lehet kérni.
***

- személyi adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a szakmai gyakorlat meglétérõl szóló igazolást,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
A megbízás idõtartama: 5 év, 2007. augusztus 1-jétõl
2012. július 31. napjáig.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben, valamint a Hivatalos Értesítõben történõ késõbbi
megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Kovács
Ernõ polgármester részére kell benyújtani (6060 Tiszakécske, Kõrösi u. 2.).
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon belül.
A pályázattal kapcsolatban Kovács Ernõ polgármesternél
lehet érdeklõdni a 76/441-412-es telefonszámon vagy személyesen.

1. szám

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás
Szociális Közlönyben történõ megjelenésétõl számított
30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Vámospércs Városi Önkormányzat polgármesteréhez (4287 Vámospércs, Béke u. 1.) kell benyújtani.

***

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ lejártát követõ 30 nap.

Vámospércs Városi Önkormányzat képviselõ-testülete pályázatot hirdet Nyírmártonfalva, Újléta, Vámospércs,
Fülöp Önkormányzatok Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálata (4287 Vámospércs, Béke u. 3.)

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ Dr. Tóth
Kálmán jegyzõtõl az 52/591-502-es telefonszámon.
***

intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete
szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség, valamint a
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében
elõírt szakirányú felsõfokú képesítés,
- legalább 5 év - a pályázat képesítési elõírásainak megfelelõ - felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet.

Vésztõ Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
pályázatot hirdet a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (5530 Vésztõ, Rákóczi u. 2.)
intézményvezetõi
álláshelyének betöltésére.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat az alábbi ellátásokat nyújtja:
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- szociális információs szolgáltatás.
Pályázati feltételek:

Elõnyt jelent:
- szociális szakvizsga,
- szociális és/vagy gyermekjóléti intézményben szerzett
vezetõi gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
- a képesítést igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai
gyakorlat meglétét is,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.
A megbízás idõtartama: 5 év.
Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok
szerint.

- az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete
szerinti szakirányú szakképzettség, valamint a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat [a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja]
- büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
- alapszolgáltatási központban vagy alapszolgáltatást
nyújtó szociális intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,
- szociális szakvizsga.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot,
- a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
- a szociális szakvizsga-bizonyítvány másolatát vagy a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezését követõen
két éven belül vállalja a szakvizsga letételét,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló üléseken
a pályázó kívánja-e zárt ülés tartását.
A megbízás idõtartama: 5 év.
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A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, „Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani
Vésztõ Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalához, Kaszai János polgármester részére (5530 Vésztõ,
Kossuth L. u. 62.).

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon belül.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott ágazati rendelet
alapján.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ Kaszai János polgármestertõl a 66/477-001-es telefonszámon
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Vésztõ,
Kossuth L. u. 62.).

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben és az Oktatási Közlönyben történõ késõbbi megjelenést követõ 30. nap.
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Jogtanácsadó

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
15 372 Ft/év Közlekedési Értesítõ
22 932 Ft/év Kulturális Közlöny
5 544 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
18 900 Ft/év Munkaügyi Közlöny
4 788 Ft/év Oktatási Közlöny
25 452 Ft/év Pénzügyi Közlöny
22 176 Ft/év Sportértesítõ
27 720 Ft/év Statisztikai Közlöny
3 528 Ft/év Szociális Közlöny
18 396 Ft/év Turisztikai Értesítõ
23 436 Ft/év Ügyészségi Közlöny
6 552 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
18 648 Ft/év Pénzügyi Szemle
15 876 Ft/év L'udové noviny
6 804 Ft/év Neue Zeitung

15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év
3 780 Ft/év
4 788 Ft/év

Cégközlöny CD
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl
szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.
Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
Szerkeszti a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 1054 Budapest V., Akadémia u. 3.
A szerkesztésért felelõs: dr. Lakatos Hedvig, tel.: 312-6002, 475-5745.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Bp., Somogyi Béla utca 6. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Szerkesztõségi Iroda: Bp. VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefax: 266-5099.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. 1394 Budapest 62. Pf.: 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 624 Ft. Egy példány ára: 1449 Ft.
A hirdetések felvétele a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik.
Amennyiben a megrendelõ hirdetésében emblémát kíván megjelentetni, azt tartozik a megrendeléshez fotózásra alkalmas módon
mellékelni. A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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