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MUNKAKÖRRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉSEK 
 

100 órás Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek számára szervezett 
tanfolyam 
A képzés bemeneti feltétele: középfokú iskolai végzettség. 

Családi bölcsődében és munkahelyi bölcsődében szolgáltatástnyújtó személy munkakör 
betöltésére jogosít. 

Kisgyermek gondozó-nevelő végzettséggel a képzést nem szükséges elvégezni ezen 
munkakör betöltéséhez. 

A tanfolyam részletei és az aktuálisan induló tanfolyamainkra a  jelentkezési lehetőség 
elérhető weboldalunkon: 

https://macske.hu/bolcsodei-szolgaltatasnyujto-tanfolyamok/ 

 

100 órás Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek 
számára szervezett tanfolyam 
A képzés bemeneti feltétele: középfokú iskolai végzettség. 

Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban szolgáltatástnyújtó személy munkakör 
betöltésére jogosít. 

A tanfolyam részletei és az aktuálisan induló tanfolyamainkra a  jelentkezési lehetőség 
elérhető weboldalunkon: 

https://macske.hu/napkozbeni-gyermekfelugyelet-szolgaltatast-nyujto-szemelyek-szamara-
szervezett-tanfolyam/ 

 

 

20 órás Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek számára  
 

A képzés bemeneti feltétele: 29/2003. ESZCSM rendelet szerinti családi napközi működtető 
végzettség. 

Családi bölcsődében és munkahelyi bölcsődében szolgáltatástnyújtó személy munkakör 
betöltésére jogosít. 

A képzési végzettséget a MACSKE továbbképzésként elfogadja. 

A tanfolyam részletei és az aktuálisan induló tanfolyamainkra a jelentkezési lehetőség elérhető 
weboldalunkon: 

https://macske.hu/kiegeszito-kepzes-bolcsodei-szolgaltatast-nyujto-szemelyek-szamara/ 
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20 órás Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek számára  
 

A képzés bemeneti feltétele: 29/2003. ESZCSM rendelet szerinti családi napközi működtető 
végzettség. 

Családi bölcsődében és munkahelyi bölcsődében szolgáltatástnyújtó személy munkakör 
betöltésére jogosít. 

A képzési végzettséget a MACSKE továbbképzésként elfogadja. 

A képzésről érdeklődni lehet a kepzes@macske.hu e-mail címen. 

 

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAINK 

A 15/1998. NM rendelet szerint: 

„51/D. § *  A munkahelyi bölcsődében a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személynek háromévente 

legalább egy alkalommal részt kell vennie a bölcsődei módszertani szervezet által kijelölt szervezet 

által tartott 

a) szakmai továbbképzésen, vagy… 

 

Nevelési nehézségek a családi kisgyermekellátásban c. 20 órás képzés 
A tanfolyam részletei és a jelentkezési lehetőség elérhető weboldalunkon: 

https://macske.hu/nevelesi-nehezsegek-a-csaladi-kisgyermekellatasban-2/ 
 
 

Az ellátott gyermekekkel kapcsolatos adminisztráció a családi bölcsőben 
E-learning alapú továbbképzés. A tanulás önállóan a moodle keretrendszerben történik a 
képzés megadott időintervalluma alatt saját ütemezésben, mentori támogatással. 
 
A tanfolyam részletei és a jelentkezési lehetőség elérhető weboldalunkon: 

https://macske.hu/kepzes-tovabbkepzes/az-ellatott-gyermekekkel-kapcsolatos-
adminisztracio-a-csaladi-bolcsodeben/ 
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Átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyerekek a családi 
gyermekellátásban  továbbképzés 

A 15/1998. NM rendelet szerint: 

„51/D. § *  A munkahelyi bölcsődében a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személynek háromévente 

legalább egy alkalommal részt kell vennie a bölcsődei módszertani szervezet által kijelölt szervezet 

által tartott 

b) *  sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket is ellátó 

munkahelyi bölcsőde esetén speciális szakmai továbbképzésen.” 

 

A tanfolyam részletei és a jelentkezési lehetőség elérhető weboldalunkon: 

https://macske.hu/atlagtol-eltero-fejlodesmenetu-gyerekek-a-csaladi-gyermekellatasban-
tovabbkepzes/ 

 

 

 

BEFOGADOTT KÉPZÉSEK 
 
A befogadott továbbképzések szervezői és lebonyolítói a minősített képzőhelyek, a MACSKE 
minősítési és ellenőrzési szerepet tölt be a befogadott továbbképzések esetében. 

A MACSKE által befogadott és minősített aktuálisan induló továbbképzéseket itt érheti el 
webolunkon. 

https://macske.hu/kepzes-tovabbkepzes/ 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800015.nm#lbj206id23db
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800015.nm#lbj207id23db

