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Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési
rendszerének megújítása I.
Jogszabályi háttér:
•

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D. §
szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére
vonatkozó törvényi előírásokat

•

a továbbképzésre vonatkozó részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló hatályos 9/2000. (VIII.
4.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési
rendszerének megújítása II.
A Rendelet 2018. 07. 01-től hatályos, új 1/A melléklete határozza meg, hogy mely munkakört
betöltők kötelezettek továbbképzésre:
Munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséggel járó munkakörök
I. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területén:
1. Szociális munkatárs
2. Segítő
3. Asszisztens
4. Terápiás munkatárs
5. Ápoló
6. Gondozó
7. Szociális asszisztens
8. Családgondozó
9. Családsegítő

10. Esetfelelős
11. Esetmenedzser
12. Falu- és tanyagondnok
13. Gyermekfelügyelő
14. Gyermekvédelmi asszisztens
15. Helyettes szülői tanácsadó
16. Kisgyermeknevelő
17. Szaktanácsadó
18. Gyógypedagógus

Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési
rendszerének megújítása II.
II. Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben
1. Ápoló
2. Bizottsági családgondozó
3. Fejlesztőpedagógus
4. Gyermekfelügyelő
5. Gyermekgondozó (ha nem a nevelőszülő hozzátartozója)
6. Gyermekvédelmi asszisztens
7. Gyermekvédelmi gyám
8. Gyermekvédelmi ügyintéző
9. Gyógypedagógus
10. Elhelyezési ügyintéző
11. Jogász
12. Kisgyermeknevelő
13. Közvetítő

14. Nevelő
15. Nevelőszülő
16. Nevelőszülői tanácsadó
17. Növendékügyi előadó
18. Orvos
19. Örökbefogadási tanácsadó
20. Pszichiáter
21. Pszichológus
22. Rendész
23. Szakoktató, munkaoktató
24. Utógondozó
25. Védőnő

Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési
rendszerének megújítása III.
A Rendelet hatálya nem terjed ki:
•

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről
szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján vezetőképzésre kötelezett személyes
gondoskodást végző személyre.

A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha
•
•
•

a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra,
b) heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 165. § (2)
bekezdés b) pontja alapján vagy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői
jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet alapján a nevelőszülő-képesítés
megszerzése alól mentesül.

A legfontosabb 2018. 07. 01-től hatályos változások:
2018. 06. 30-ig
Továbbképzések fajtája:

Továbbképzési időszak:

Továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges
továbbképzési pontérték:

Továbbképzés szervezője:

Továbbképzés díját fizeti:

minősített továbbképzések

2018. 07. 01-től

1. Kötelező továbbképzés (min 20 %)
2. Munkakörhöz kötött továbbképzés (min 40%)
3. Választható továbbképzés (max 40%)
6 év
Összesen 4 év, a kötelező és a munkakörhöz kötött
továbbképzéseket a továbbképzési időszak első 2 évében
kell teljesíteni
A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség
esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell megszereznie.
Fontos változás hogy a szakápolási központban szakápoló, vezető szakápoló munkakörben
foglalkoztatottaknak a meghatározott pontok 40%-át kell megszerezniük az egészségügyi
szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
szerinti egészségügyi szakmai továbbképzési kötelezettségük mellett (ez utóbbi
rendelkezés 2018. február 6-tól hatályos).
Minősített továbbképzési
Minősített választható továbbképzési programot bármely
programot bármely
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel
természetes személy, jogi
nem rendelkező szervezet szervezhet. Minősített kötelező
személy vagy jogi
továbbképzési programot a Szociális és Gyermekvédelmi
személyiséggel nem
Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság), minősített
rendelkező szervezet
munkakörhöz kötött továbbképzési programot a
szervezhet.
Főigazgatóság, továbbá – az 1/A. számú melléklet I. pont
16–18. alpontja szerinti munkakörök tekintetében – a
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. szervezhet.
Munkáltató, illetve az EFOP 3.8.2-16-2016-00001 és a
munkáltató
VEKOP 7.5.1-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében
ingyenes a rendelkezésre álló keretösszegig a kötelező és a
munkakörhöz kötött képzés 2020. év júniusáig

Személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési
rendszerének megújítása V.
A kötelező, munkakörhöz kötött és a választható továbbképzés definícióját a Rendelet 1. §-ának
alábbi pontjai tartalmazzák:
•

4. kötelező továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely a teljes ágazat tekintetében
szükséges, lényeges alapkompetenciák megszerzésére irányul;

•

5. munkakörhöz kötött továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely az adott
munkakörhöz, illetve az adott munkakör esetében érintett ellátotti csoportokhoz kapcsolódó
speciális, módszerspecifikus ismeretek megszerzésére irányul;

•

6. választható továbbképzés: olyan szakmai továbbképzés, amely az egyéni érdeklődés
figyelembevételével az önismeret, az egyéni kompetenciák vagy egyéb speciális ismeretek
megszerzését célozza.

A minősített továbbképzések típusai
(2017.07.01-től hatályos, módosított Rendelet alapján):
a) szakmai tanfolyam: az elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében egyes szakmai
témaköröket legalább 20 órában feldolgozó (2018.07.01-től), számonkéréssel végződő képzés,
amelyen való részvétellel legalább 20 (2018.07.01-től), legfeljebb 50 továbbképzési pont
szerezhető;
b) szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás: a szakmai önismeretet, készséget, képességet
fejlesztő legalább 25 órából álló csoportmunkát – ideértve az esetmegbeszélő és szupervíziós
csoportot is – feltételező foglalkozás, amelyen való részvétellel legalább 25, legfeljebb 35
továbbképzési pont szerezhető;
c) szakmai tanácskozás: a szociálpolitika, a gyermekvédelem vagy a gyermekjóléti, illetőleg a
szociális gondoskodás témakörében szervezett legalább öt előadásból álló rendezvény, amelyen
való részvétellel legalább 5, legfeljebb 10 továbbképzési pont szerezhető;
d) külföldi vagy hazai tanulmányút: egy adott szakmai téma tanulmányozására, gyakorlati
tapasztalatok elsajátítására szervezett legalább háromnapos tapasztalatcsere, amelyen való
részvétellel legalább 10, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;

A Rendelet által 2018.01.01-től bevezetett új továbbképzés
típusok:
e) szakmai műhely: egy év alatt legalább hat fórumot (találkozást) tartó, alkalmanként egy-egy
szakmai témát napirendre tűző rendezvénysorozat, amelyen négy vagy több alkalommal való
részvétellel legalább 10, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;
f) szakmai e-learning: elméleti, illetve gyakorlati tartalmú kurzus, egyes szakmai témaköröket
legalább 5 órában feldolgozó és számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel
legalább 4, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;
g) szakmai blended-learning: egyes szakmai témaköröket legalább 4-4 órás személyes kontakt
óra és online foglalkozás keretében feldolgozó, számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen
való részvétellel legalább 4, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;
h) szakmai terepgyakorlati továbbképzés: egyes szakmai témaköröket az oktató által a hallgatóra
bízott szakmai feladatok elvégzésével egyidejűleg, terepgyakorlatok keretében, legalább 5 órában
feldolgozó, számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább 4,
legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető.

Továbbképzési programok minősítése
Határidők a továbbképzési jegyzékben történő
megjelentetéshez

Bejelentési kötelezettségek Beszámolási
kötelezettségek

Bejelentési
kötelezettségek nem
indított
programokról
Közzétételbe bevonható Indítási bejelentés
Megvalósított programokrólNem indított
programok benyújtási
programokról
határideje
(Rendelet 2/A. sz. melléklete) (Rendelet 3. sz. melléklete)
(Rendelet 4. sz.
T, S, K, U, M, E, B, GY
T, S, K, U, M, B, GY
melléklete)

Negyedév

Továbbképzési
jegyzék
közzététele

I.

március 31-ig

október 1- december 31- A továbbképzési program
ig
indítását megelőzően
legalább 10 munkanappal

II.

június 30-ig

január 1- március 31-ig

III.

szeptember 30-ig április 1- június 30-ig

IV.

december 31-ig

július 1- szeptember 30-ig

T, S, K, U, M, E, B, GY
A továbbképzés zárónapját A nem indított
követő hónap utolsó
továbbképzést követő
napjáig
év február 28-ig

E (szakmai e-learning): a
tárgyévet követő február
28-ig

A minősítés érvényességi ideje

A minősítés három évre érvényes
• a) szakmai tanfolyam,
• b) szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás,
• c) szakmai e-learning,
• d) szakmai blended-learning és
• e) szakmai terepgyakorlati továbbképzés
• esetén.
A minősítés egyszeri alkalomra érvényes
• a) szakmai tanácskozás,
• b) külföldi vagy hazai tanulmányút és
• c) szakmai műhely
• esetén.

Továbbképzési programok minősítése
Hatályos 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet 4. § értelmében:
- (2): A továbbképzési programok minősítését, a továbbképzési pontértékek meghatározását a
Főigazgatóság végzi, melynek lépései:
- nyilvántartásba vétel
- formai ellenőrzés – a hibásan/hiányosan benyújtott minősítési kérelmek elutasításra
kerülnek
- a formai ellenőrzésen megfelelt minősítési kérelmek szakmai bírálata/szakmai
lektorálása
- a minősített továbbképzési programokból a Rendelet 2. számú melléklete szerinti
adatsorokat tartalmazó Továbbképzési jegyzék készítése, a Jegyzék hivatalos
közzététele a Főigazgatóság honlapján, és a Szociális Ágazati Portálon.
- az érintett pályázók kiértesítése a minősítés eredményéről
- A minősített kötelező és a minősített munkakörhöz kötött továbbképzési programok
meghirdetését és közzétételét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter hagyja jóvá.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

