
 

 
25/2017. (X.18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó 
személyek vezetőképzéséről, valamint a 31/2018. (IX.25.)  EMMI rendelete egyes szociális tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról alapján 
 

Tájékoztató a Szociális vezet őképzésr ől 
 
„A személygondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, 
vezetői megbízással rendelkező személyek kötelező képzésnek rendszere a szociális és 
gyermekvédelmi törvény módosulásával 2018.január 1-jével megváltozott. 
A vezetőképzés új rendszere arra készíti fel az ágazat intézményvezetőit, hogy képesek legyenek 
saját vezetői szerepüket és az általuk irányított intézmények/szolgálatok működését 
rendszerszemléletben értelmezni, és a szakmai feladatok irányításához a megszerzett ismereteket a 
hatályos jogszabályi környezetben elmélyült, korszerű ismeretket szerezzenek.”  
(forrás: A kétszintű szociális vezetőképzés oktatási programja) 
 
2018.július 1-jét ől megsz űnt a korábbi szociális szakvizsga rendszere, és eli ndult a 
vezetőképzés.  
 
A hatályos miniszteri rendelet szerint a vezetőképzés hatósági képzés . Ez azt jelenti, hogy 
elvégzéséhez jogok és kötelezettségek társulnak, elvégzése nélkül nem lehet vezet ői megbízást 
adni . 

A vezetőképzés a miniszter által jóváhagyott oktatási program alapján történik. Az oktatási program 
központilag az EMMI által kidolgozott és kiadott. Az oktatási program minden képzésszervezőre, így a 
Károli Gáspár Református Egyetem re, mint rendeletben kijelölt egyetem re, kötelező érvényű. 

Az oktatási program részei, moduljai: 

• Ágazat-specifikus ismeretek 
• Szociális szolgáltatók működési környezete és gazdálkodása 
• Vezetés és szervezés 
• Menedzsment készségek és kompetenciák alkalmazása a gyakorlatban 

Az egyes modulok (szakmai fókuszok) a fenti sorrendben követik egymást. Egy-egy modul olyan 
önállóan is értelmezhető szakmai fókusszal bír, amely oktatási céljait több, egymással összefüggő 
tantárggyal valósítja meg. Ugyan a modulok közötti szakmai kapcsolódások enyhék, de az egyes 
modulok építenek a korábbiak ismeretanyagára.  

Alapszint ű képzés időtartama 80 óra , amelyből 30 óra az elméleti és 50 óra a gyakorlati képzés;      
A megújító  képzés időtartama 15 óra , amelyből 5 óra az elméleti és 10 óra a gyakorlati képzés. 

Mester képzés időtartama 120 óra,  amelyből 50 óra az elméleti és 70 óra a gyakorlati képzés;            
A megújító  képzés időtartama 25 óra , amelyből 10 óra az elméleti és 15 óra a gyakorlati képzés. 

A vezetőképzés finanszírozása: 

2020-ig Európai Uniós forrásból az EFOP 3.8.2. kiem elt projekt és VEKOP 7.5.1-16 projekt 
finanszírozza. 

További tájékoztatás, valamint kérdései, kérései es etén készséggel állunk rendelkezésükre az 
alábbi elérthet őségeken:  

        Telefon: +36 30 871 1984  Email: szocialis.vezetokepzes@kre.hu  


