
ALAPKÉPZÉS



Alapképzésre kötelezett vagyok?

Ön intézményvezetői
munkakörben foglalkoztatott?  

Ebben az esetben nem. 

Ön vezető ápoló, vezető
pedagógus, bölcsődei

tagintézmény vezető, SZMSZ
szerint munkamegosztás
szempontjából elkülönült
szervezeti  egység vezető,

integrált intézményben szakmai
egység vezető, többcélú 

óvoda-bölcsőde
vagy többcélú közös

igazgatású intézmény esetén 3
vagy annál több csoport esetén a

vezető?

Ebben az esetben igen.

Ön vezetői pályázat lezárásáig
megbízott vezető, első

alkalommal, legfeljebb 12
hónapos időtartamra kinevezett

vezető, gazdasági vezető, vezető
szakápoló, mini bölcsődében és a

többcélú óvoda-bölcsőde vagy
többcélú közös igazgatású

intézmény esetén az egy vagy
kétcsoportos bölcsődében
vezetői feladatokat ellátó

kisgyermeknevelő?

Ebben az esetben nincs vezetői
képzési kötelezettsége.



A jelentkezés menete
regisztráció a honlapon -

www.kre.hu/szocialis_vezetokepzes

 képzési időpont és helyszín kiválasztása

 jelentkezés

 munkáltatói igazolás feltöltése -

http://www.kre.hu/szocialis_vezetokepzes/index.php

/dokumentumok

 munkatársunk elektronikus visszajelzést küld
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A 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet értelmében a szociális

vagy pedagógus szakvizsgával nem rendelkező

vezetőknek 2019. december 31-ig el kell végezniük a rájuk

vonatkozó vezetőképzést.
 

 

 A szakvizsgával rendelkező vezetőknek a 25/2017. (X.18.)

EMMI rendelet értelmében 2020. december 31-ig kell

elvégezniük a vezetőképzést.



Az oktatási program moduljai

Ágazat-specifikus ismeretek (6 óra)

Szociális szolgáltatók működési

környezete és gazdálkodása (8 óra)

Menedzsment készségek és kompetenciák
alkalmazása a gyakorlatban (8 óra)

Vezetés és szervezés (8 óra)
rendszerek és környezetük 
jog és alkalmazása 
etika és érdekképviselet 

a hatékonyság érvényesülése az
intézményi működtetésben 
a finanszírozás speciális kérdései a
szociális ágazatban 

stratégiai vezetés 
szervezés 
személyes vezetés 

szervezeti mentálhigiéné, a kiégés megelőzése 
kommunikáció a szervezetben 
konfliktuskezelés a szervezetben
szervezeti magatartás 
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Czibere Károly

c. egyetemi tanár, szociális

vezetőképzésért felelős

szaktanácsadó

Dr. Birher Nándor
Máté

tanszékvezető, egyetemi

docens

Dr. Homicskó Árpád
Olivér

dékánhelyettes,

tanszékvezető-helyettes,

egyetemi docens
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Dr. Kozma Tímea

egyetemi docens

Dr. Korpics Márta
Katalin

egyetemi docens

Dr. Spannraft
Marcell ina

egyetemi docens
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Dr. Fehér János

egyetemi docens

Dr. Lóth László

intézetvezető, egyetemi

docens

Dr. Pónusz Mónika

intézetvezető helyettes,

egyetemi docens 
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Dr. Sziklai  István

szociálpolitikus, szociológus,

egyetemi adjunktus

Vertetics Ádám

gazdasági elnökhelyettes,

Klebelsberg Központ

 

 

Dr. Lázár Imre 

egyetemi tanár
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