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Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

• Megalakulása: 2021. január 1. EMMI háttérintézményeként

• Feladatai:  

- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület szakmafejlesztési feladatok

- a szakmai-, képzési feladatokban, döntés-előkészítésben, végrehajtásban felmerülő támogatói,    

szolgáltatói feladatok

• Felépítése:

- Főigazgatói Kabinet

- Fogyatékosságügyi Igazgatóság

- Gazdasági Igazgatóság

- Képzési Igazgatóság

- Módszertani Igazgatóság

- Pályázati Igazgatóság



Működésünk alapkövei

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

- a személyes gondoskodást végző személyek szakmai továbbképzésben vesznek részt 

- törvényben meghatározott adataikat működési nyilvántartásba veszik

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről 
és a szociális szakvizsgáról (továbbiakban: Rendelet)

 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek működési 
nyilvántartásáról

• 81 / 2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők 

képzéséről és vizsgakövetelményeiről

• 29 / 2003.  (V. 20. ) ESZCSM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, 

a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről
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Szociális szakmai továbbképzések – 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet

• Résztvevője a Személyes gondoskodást végző személy, a munkavállaló

- Képzésre kötelezett

- Minősített továbbképzéseken való részvétel

- 4 éves továbbképzési időszak (2018. július 1.-től)

- 80 / 60 továbbképzési pont megszerzése

Igazgatósági feladatok:

A továbbképzési programok minősítése, pontértékének meghatározása

A minősített továbbképzések szakmai felügyelete, monitoring

Szakmai követelményrendszer meghatározása

A továbbképzésekkel kapcsolatos bejelentések kezelése



9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról az 1. § (1) pontja

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

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

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

Szociális szakmai továbbképzések – 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet



A minősített továbbképzési programok típusai 

 A minősítés három évre érvényes

Szakmai tanfolyam (20-50 pont)

Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás (25-35 pont)

Szakmai e-learning (4-20 pont)

Szakmai blended-learning (4-20 pont)

Szakmai terepgyakorlati képzés (4-20 pont)

 A minősítés egyszeri alkalomra érvényes

Szakmai tanácskozás (5-10 pont)

Külföldi vagy hazai tanulmányút (10-20 pont)

Szakmai műhely (10-20 pont)

Szociális szakmai továbbképzések – 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet



Működési nyilvántartás – 8/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet

A nyilvántartásba vételre kötelezettek köre: 

minden személyes gondoskodást végző személy számára kötelező

Munkáltatói bejelentés alapján történik.

A működési nyilvántartási szám nem jár le!

A nyilvántartásba vétel típusai: dolgozói adatok, képzések, kijelentések, stb. (adatlapok/mellékletek)

Elérhetőség: mukodesi.nyilvantartas@nszi.hu

Felmerülő kérdések esetén: 06/30 594-78-05 
Kedd: 9:00 - 14:00

Szerda: 12:00 – 16:00

Csütörtök: 9:00 – 14:00

mailto:mukodesi.nyilvantartas@nszi.hu


Képzésszervezés - 29/2003 (V. 20.) ESZCSM és 81/2004 (IX. 18.) 
ESZCSM rendelet

Helyettes és Nevelőszülői Képzések koordinálása, nyilvántartása, Központi Oktatási Program szakmai 

felügyelete

- KOP nevelőszülő képzés: 240 óra - 14 kijelölt szervezet (2021. aug. 1.től 5 évig)

Központi oktatási program alapján szervezett képzések egyes szociális munkakörök betöltésére:

- a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó,

- a támogató szolgálat,

- a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki,

- a közösségi pszichiátriai ellátás,

- a komplex támogatási szükségletmérő,

- az óvodai és iskolai szociális segítő,

- a szociális diagnózist készítő esetmenedzser,

- szenvedélybetegek közösségi ellátása és alacsonyküszöbű ellátása



OKJ – 150/2012 (VII.6).Korm.rendelet

- A szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítéseinek  komplex szakmai vizsgáihoz  

a központi írásbeli vizsgatevékenységek tételeinek igénylése, előkészítése, átadása       

országos hatáskörrel.

- Még 2022. december 31-ig!

- Az Intézet mint vizsgaszervező vállalja az iskolarendszeren kívüli szociális szakképesítések  

vizsgaszervezését, lebonyolítását.

- Europass bizonyítvány- kiegészítő kiállítása.



- Jogszabály alapján szervezett képzés és oktatás

- Cél: 

a szociális ágazati képzések bővítése

a Szakmajegyzékben már nem szereplő képzések is elérhetőkké váljanak az iskolarendszeren kívüli 
felnőttképzésben

- Kapcsolódó szervezési, koordinálási, szakmai felügyeleti, módszertani, vizsgaszervezési, nyilvántartási 
feladatok

- Képzések:

a gyermekfelügyelő, 

a speciális ellátást igénylő gyermekekkel foglalkozó szakember,

a demenciával élők gondozója, az autista személyek gondozója,

az idős személyek segítője, a fogyatékos személyek segítője, a pszichiátriai 

betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek segítője (PSZH segítő),

a habilitációs kutya kiképzője, a mozgássérültet segítő kutya kiképzője, 

a jelző kutya kiképzője, a vakvezető kutya kiképzője,

a jelnyelvi tolmács, a siket jelnyelvi tolmács,

NSZI Vizsgaközpont – Ágazati képesítő képzések 
rendelet alkotása folyamatban



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

www.nszi.hu


