


Szociális Munkás Képző Intézet – 
Szombathelyi Képzési Központ
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7 főiskolai adjunktus
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4 főiskolai tanársegéd

Az intézet által koordinált szakok:
főiskolai szak:

általános szociális munkás (Szombathely)
szakirányú továbbképzési szak:

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (Szombathely)

által koordinált szakok

Dr. Takács Magdolna
főiskolai docens, szakvezető, intézetigazgató
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A magyarországi szociális munkás képzés 15 
éves múltra tekint vissza. A Pécsi Orvostu-
dományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Ka-
rán 1990. szeptember 1-jén induló főiskolai 
képzés Magyarországon – az öt közül – az 
egyik volt.

A hasonló oktatási előzmény nélkül indult 
képzések - így a Szombathelyen folyó főisko-
lai szociális munkás képzés is - nagyon sok 
problémával találták magukat szembe, annak 
ellenére, hogy a képzés társadalmi indokolt-
ságához nem fért kétség, pl.: az elnevezés 
= szociális munkás?, mi a képzés tartalma? 
– mik lesznek a kompetenciák? – működhet-e 
az egészségügyi felsőoktatás keretei között? 
És így tovább ...!

Az 1990-től 2000-ig tartó időszak a képzés 
társadalmi elfogadtatásáról, a képzési tarta-
lom állandó – a tapasztalatok által indikált 
– változtatásáról, az oktatói kar kialakításáról 
szólt.

2000. január 1-je egyetemünk, tehát a 
volt POTE életében is nagy fordulópontot 
jelentett, mivel ezen a napon megtörtént 
az egyetemi integráció és létrejött a Pécsi 
Tudományegyetem. A volt POTE két kara 
immár a Pécsi Tudományegyetembe került 
betagozódásra, amelyből egyik az Egész-
ségügyi Főiskolai Kar.

Az integrációval párhuzamosan alakult át az 
Egészségügyi Főiskolai Kar szervezete, ami-
kor is az oktatási szervezeti egységek intézeti 
struktúrába alakultak át.

A szociális munkás képzés 2000. janu-
ár 1-jétől Szociális Munkás Képző Intézeti 
szervezeti formában működik a PTE Egész-
ségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi Képzési 
Központjában.

Az intézet feladatai
az európai standardoknak megfelelő fel-
sőfokú végzettségű szociális szakemberek 
képzése a szociális, a szociális igazgatási, 
a gyermek-, és ifjúságvédelmi, az egész-
ségügyi és a közoktatási és egyéb, a hu-
mán szakterülethez sorolható rendszerek 
számára,
ezen belül az oktatás, a tudományos kuta-
tás, a továbbképzés, szakvizsga, valamint 
az intézet oktatás-szervezési feladatainak 
ellátása,
a hallgatók felkészítése a közéleti aktivi-
tást is vállaló értelmiségi életpályára.

Az Intézet főiskolai szintű képzést folytat nap-
pali és levelező tagozaton, valamint szakirányú 
továbbképzést, szakvizsgáztatást, iskolarend-
szeren kívüli szakképzést, valamint oktatási cél-
lal együttműködik más hazai és külföldi oktatá-
si, szociális és egészségügyi intézményekkel.

•

•

•
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Oktatók
Az Intézet humán erőforrásait tekintve elmond-
ható, hogy mind létszámában, mind pedig mi-
nőségében fejlődött az utóbbi években. 
Főállású oktatóink 
létszáma: 12 fő
Mellékállású oktatóink 
létszáma: 5 fő
Óraadó oktatóink 
létszáma: 12 fő.

Valamennyi főállású 
oktatója szakirányú 
egyetemi végzettséggel 
rendelkezik. Három fő 
PhD hallgató, akik közül 
1 fő benyújtott doktori 
dolgozatának bírálatára 
vár.

Oktatóink országos szak-
értői bizottságokban, 
minisztériumi tanácsadó 
testületekben, képzési 
munkacsoportokban működnek közre. Mun-
kájukkal és szakmai teljesítményükkel több 
esetben vívtak ki magas szintű elismerést ma-
guknak, és a Szociális Munkás Szak szakmai 
közösségének.

Hallgatók
1990-ban nappali tagozaton 20 fővel indult 
a szociális munkás képzés, és már 1993-ban 

igény jelentkezett a levelező tagozatos alapkép-
zésre is.

Mára a nappali tagozatos hallgatók száma 
meghaladja a 200 főt, a levelező tagoza-
ton pedig több mint 300 hallgató végzi 
tanulmányait.

A szociális munkás képzés hallgatói után-
pótlása kiegyensúlyozott. A szak vonzereje 

a potenciális hallgatók 
felé abban jelentkezik, 
hogy jó elhelyezkedési 
esélyeket nyújt a mun-
kaerő-piac különböző 
területein a végzett 
hallgatóknak. A szoci-
ális munkás oklevél jól 
konvertálható olyan 
munkahelyekre is, ame-
lyek nem tartoznak 
klasszikusan a szociális 
ellátórendszer körébe 

(pl.: rendőrség, bün-
tetés végrehajtási intézmények, munkaügyi 
központok, az államigazgatás, különösen a 
szociális igazgatás terén végzendő hatósági 
munka, a gazdasági szférában a multinacio-
nális cégek humánpolitikai csoportjai, és kom-
munikációs tudásanyaga révén pedig a média 
világa).

A hallgatói létszám, mindenek előtt a levele-
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ző tagozatos létszám alakulásában szerepet 
játszott a fentieken kívül az a körülmény is, 
hogy Szakunk intenzív kapcsolatban áll a 
szociális és egészségügyi piac szereplőivel, 
egészségügyi, szociális szolgáltatókkal. Emel-
lett minden lehetséges PR. eszközt igénybe 
vettünk a szociális munkás képzés ismertsé-
gének propagálására: sajtóban való rendsze-
res megjelenés, valamint középiskolák felé a 
személyes és írott anyagokon keresztül törté-
nő propaganda útján.

Ma már elmondhatjuk azt, hogy a szociális mun-
kás képzés, és a szociális munkás hivatás ismert-

té vált, és szakunk betölti a szociális felsőoktatás 
mellett Szombathely városban, Vas megyében a 
kívánatos „szociális munka” műhelyszerepét is. 
Természetesen a szakmai elismerés legjobb, és 
legjobban autentikus megjelenítői azok a vég-
zett szociális munkások hallgatóink voltak, akik 
szakmai tevékenységük révén saját maguknak, 
és ezen keresztül a Szombathelyen folyó szociális 
munkás képzésnek elismerést vívtak ki.

Tudományos Diákkör
Hallgatóink minden évben részt vesznek a Kari 
Tudományos Diákköri Konferenciákon, amelye-
ken eredményesen szerepelnek.

Az elmúlt 5 év TDK-s helyezései

2001.

I. helyezett: Zágon Zsuzsanna
II. helyezett: Gódor Eszter
III. helyezett: Hoffmann Attiláné
Különdíj: Sándor Balázs

2002.
I. helyezett: Horváth Judit
II. helyezett: Köteles Erika

2003.

I. helyezett: Pekli Krisztina
II. helyezett: Csörgics Veronika
III. helyezett: Grebenárné Székely 
Beatrix és Gál Rita

2004.

I. helyezett: Tisza Gabriella

II. helyezett: Lajos Krisztina

III. helyezett Kiss Richárd

2005.

I. helyezett: Bíró Dániel

III. helyezett: Bedő Éva

Különdíj: 

Mogyorósiné Mészáros Gabriella

Témavezetői tevékenységért: 

Horváth Izidorné főiskolai docens

Gyakorlati oktatás
A szociális munkás képzés egyik erőssége a gya-
korlatorientált képzési forma, amelyre szakunk 

nagy hangsúlyt fordított. A gyakorlati képzés 
tutori rendszerben, közvetlenül a munkahelye-
ken történik. A képzés kezdetekor mindössze 
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7 gyakorló intézménnyel volt szerződésünk 
a gyakorlati oktatás lebonyolítására, addig a 
képzés kiszélesedésével ma gyakorlati terepe-

ink száma: 37, ahol 68 fő tereptanár segíti a 
hallgatók gyakorlati készségeinek fejlesztését, 
elmélyítését. 

Vas Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet Szombathely

Aranyhíd Nevelési – Oktatási Integrációs Központ Szombathely

Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szombathely

Szociális Szolgáltató Központ Szombathely

Savaria Rehab Team KKht. Szombathely

SOS Gyermekfalu Kőszeg

Savaria NETT-PACK Kft. Szombathely

Városi Rendőrkapitányság Szombathely

Változó Világért Alapítvány Szombathely

Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc

Magyar Államkincstár Vas Megyei Területi Igazgatósága Családtámogatási és 
Szociális Ellátási Iroda Szombathely

Vasi Volán Rt. Humánpolitikai Igazgatóság Szombathely

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Iroda Szombathely

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal Városi Gyámhivatala Szombathely

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal Intézményi Csoport Szombathely

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Iroda Szombathely

Johanneum Evangélikus Diakóniai Központ Szombathely

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szombathely

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira

Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu

Gyakorló intézményeink
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A kreditrendszer
2002. szeptember 1-je óta kreditrendszerben 
folytatjuk a képzést. A szociális munkás képzés 
főiskolai alapképzés – jelenleg még 8 féléves 
tartamban – 240 kreditpont kötelező megszer-
zése mellett.

Az elmúlt egy év legfőbb feladatát képezte, az 
ún. kétciklusú képzési rendszerre történő felké-
szülés a Bolognai szisztéma alapján.

Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter 2005. július 
27-én kelt 9119-10/2005. sz. határozatával – a 
többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet beve-
zetésének egyes szabályairól szóló 381/2004. 
(XII.28.) Korm. rendelet alapján szociális munka 
alapszak indítását engedélyezte Szombathelyen.

A 2006. szeptember 1-jén induló szociális mun-
ka alapszakon (BA) szerezhető szakképzettség: 
szociális munkás.

Vas Megye és Szombathely MJV Markusovszky Kórháza Szombathely

Vas Megyei Munkaügyi Központ Szombathely

Vas Megyei Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség Szombathely

Vas Megyei Pedagógiai Intézet Nevelési Tanácsadó Szombathely

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Szombathely

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Sárvár

Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szombathely

Szombathely Egyházmegyei Karitász Alapítvány Szombathely

Zala Megyei Kórház Pszichiátriai Osztály Zalaegerszeg-Pózva

Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely

Kemenesaljai Egyesített Kórház Pszichiátriai és Szociális Részlete Intaháza-Mesteri

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi 
Titkárság Szombathaly

Humán Fejlesztők Háza Szombathely

Vasi Logo Mobil Ifjúsági Szolgálat Szombathely
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A képzési idő félévekben: 6 félév + összefüggő 
– többlet 30 kreditpont értékű szakmai 
gyakorlat. Az alapfokozat megszerzéséhez 
összegyűjtendő kreditpontok száma: 180+30 
kreditpont.

Az alapképzésen kívüli képzések
Szakvizsga: 
A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet alapján  
2000. évben szakunk pályázat útján szakvizs-
gáztatási és továbbképzési jogot nyert minden 
témacsoportra. A jogszabály szerint megha-
tározott felsőfokú szociális alapvégzettséggel 
(szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpe-
dagógus, szociális szervező) és az alapvégzett-
ségének megfelelő területen, legalább öt év, 
alapvizsgánál 10 év egybefüggő szakmai gya-
korlattal rendelkezőket vizsgáztatunk. 2002. 
és 2005. között 20 fő alapvizsgázott, 174 fő 
szakvizsgázott.

Az alap- és szakvizsga minden év tavaszi, vala-
mint őszi időszakában a jelentkezések alapján az 
alább felsoroltak szerint került megszervezésre:

Általános szociális, illetve gyermekvédelmi 
és gyermekjóléti alapismeretek tanfolyam 
(szociális alapvizsga)
Családvédelem, családgondozás (szociális 
szakvizsga)
Gyermekvédelmi szakellátás (szociális 
szakvizsga)
Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitá-
ciója (szociális szakvizsga)

•

•

•

•

Hajléktalanellátás (szociális szakvizsga)
Idősek szociális ellátása (szociális szakvizsga)

Akkreditált kreditpontos továbbképzések: 
A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM. rendelet szerint a 
szociális szakvizsgához hasonlóan minden év 
tavaszi és őszi időszakában megszerveztük és 
lebonyolítottuk a személyes gondoskodás terü-
letén dolgozó szakemberek számára kötelezően 
előírt kreditpontos továbbképzési programokat. 
2000. évi indítással, 3 évfolyammal felsőfokú 
szociális gondozó és szervezőszakképzést szer-
veztünk.

2001. őszén csatlakoztunk a Leonardo prog-
ramhoz, melynek célja megváltozott munkaké-
pességűek munkaerőpiacra való visszailleszté-
sét segítő szakemberek képzési curriculumának 
kifejlesztése, ill. a képzés kipróbálása volt.  A 
36 hónapos program, melyben oktatási part-
nerként működtünk közre, módot adott az e 
programhoz csatlakozott mintegy 7 ország ha-
sonló képzési profilú intézményével való együtt-
működésre. A nemzetközi együttműködések 
kiszélesedésén túl további eredménye volt a 
programnak egy új típusú képzés kipróbálása, 
mely az elmélet és a gyakorlat rendkívül inten-
zív összekapcsolására épült.    
„A foglalkozási rehabilitációs szakember, ta-
nácsadó” képzés kísérleti megvalósításában 
a tanszék több oktatója sikerrel részt vett, a 
program idején lebonyolításra került partnerta-
lálkozók pedig lehetőséget teremtettek a szom-

•
•
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bathelyi képzés eredményeinek megismertetésé-
re Európa számos országában. 

Minisztériumi pályázat útján nyert tanfolyamaink:
Támogató szolgálat vezetői-, - személyi segítő, 
és -személyszállító valamint Utcai szociális gon-
dozó és Utcai szociális koordinátor képzést bo-
nyolítottunk és bonyolítunk az elkövetkezendő 
időszakban is. 

Egyetemi, vagy főiskolai végzettséggel, de szak-
irányú képzettséggel nem rendelkezők számára 
új lehetőséget kínálunk a Gyermek- és ifjúság-
védelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési 
szakkal, melyet 2005. tavaszán keresztfélév-
ben indítottunk el.
A képzésben többségükben családsegítő ill. 
gyermekvédelmi intézményekben dolgozók 
vesznek részt, akik már felsőfokon képzettek, 
némi gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek 
a gyermekvédelem, ill. a gyermekekkel való 
foglalkozás egyéb területén, de  munkájukhoz 
szükséges szakismeretek elsajátítására jelen 
képzésben kapnak lehetőséget.    

A szak külügyi kapcsolatai 
1990-2005.
Az Általános szociális szak 1990-es indulása 
óta nagy jelentőséget tulajdonít a külügyi kap-
csolatok kiépítésének, fejlesztésének.

Az 1994. fordulópontot jelentett a szak kül-
földi kapcsolatainak a történetében. Ebben az 

évben sor került a Helsinki Polytechnik szoci-
ális munkásokat képző tanszékével való kap-
csolatfelvételre. A kapcsolatfelvételt rövidesen 
vendégoktatók, és hallgatók cseréje követte, 
a kapcsolatfelvételt követő 5 évben közel 10 
magyar hallgató töltött átlagosan 4 hetet finn-
országi képzésben és gyakorlaton, valamint a 
magyarországi képzéssel és gyakorlattal ismer-
kedett meg 11 finn hallgató.

A külföldi kapcsolatok történetében újabb forduló-
pontot jelentett a 2000-es év, amikor is (a Helsin-
ki képzéssel való eredményes együttműködésnek 
köszönhetően) tanszékünk felvételt nyert Európa 
egyik legrégebbi szociális munkás képző felső-
oktatási intézményeit tömörítő konzorciumába, 
a „Manchester Consortium”-ba. E konzorciumi 
tagságnak is köszönhetően a kapcsolatrendszer 
újabb intézményekkel és munkaformákkal bővült, 
valamint a kapcsolatok egy része új keretben, a 
Socrates-Erasmus programon belül – kedvezőbb 
anyagi feltételek mellett- folytatódhatott. A kon-
zorcium minden tagjával (Manchester Metropoli-
tan University, Universidad Complutense de Mad-
rid, Fachhochschule Hildesheim, Hogeschool Van 
Amsterdam, Arteveldehogeschool Gent, Helsinki 
Polytechnic Stadia) az Erasmus kétoldalú szer-
ződéseknek megfelelően rendszeres hallgatói és 
oktatói cserékre került sor az elmúlt 6 tanévben. 

Az Erasmus program keretében folynak a cse-
rekapcsolatok a Lahtiban és Poriban szociális 
munkás képző főiskolákkal is. 



2001-2004. között intézetünk több külföl-
di intézmény mellett oktatási partnerként 
sikeresen vett részt a „Képzők képzése a 
szakmai rehabilitációban” címet viselő Le-
onardo tananyagfejlesztő program kidol-
gozásában, és magában a képzésben is. E 
program sikere ösztönözte az intézet kol-
lektíváját további szakmai együttműködé-
sek kialakítására a Leonardo programon be-
lül. Jelenleg 2 ilyen jellegű együttműködés 
előkészítése folyik egy angliai és egy finn 
főpályázóval. 

Az intézet fontosnak tartja a Közép-európai in-
tézményekkel való kapcsolatépítést is. Jelenleg 
egy intézménnyel történt meg a kezdeti kapcso-
latfelvétel, a szlovákiai Nyitra Konstantin Egye-
tem szociális munkás képzésével.

Az elmúlt 15 év a külkapcsolatok területén di-
namikus fejlődést hozott, és lehetőséget terem-
tett mind az oktatók mind pedig a hallgatók 
számára a szociális munkás képzésben és gya-
korlatban nemzetközi tapasztalatok szerzésére 
és elsősorban az európai kitekintésre.

* a 2005/2006-os tanévre előrejelzett.
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Az elmúlt fél évtizedben a kapcsolatok formája 
is gazdagodott. Az oktatói és hallgatói szakmai 
cseréken túl évente – német nyelven, és külön 
időpontban angol nyelven beszélő hallgatók és 
oktatók részvételével - került sor intenzív szakmai 

programok lebonyolítására. Ezek a programok 
minden esetben egy-egy aktuális szociális mun-
kás téma köré csoportosultak. A programokba 
mind külföldön, mind pedig idehaza átlagosan 2-
3 oktató és 5-10 fő hallgató kapcsolódott be.

Socrates-Erasmus oktatói és hallgatói mobilitás
2000/2001 – 2005/2006.


