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Budapest, 2012 április 10. 

Kedves Kollégák! 

 
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam a „A gyermekvédelmi szakellátás fejlesztése 
Budapesten” címmel a Fővárosi Önkormányzat által 2012. május 10.-én a Pesterzsébeti Csili 
Művelődési Központ Színháztermében rendezendő konferenciát, és tájékoztatással szolgáljak a 
rendezvénnyel kapcsolatban! 

A konferencia a szakterület K-05-006/2011 számon akkreditált rendezvénye, a részvételért 
adható továbbképzési pontok száma: 5 pont. A konferencián a részvétel a továbbképzési 
részvétel igazolását igénylők számára díjköteles (5 000.- Ft/fő). A rendezők igénylik a 
résztvevők előzetes jelentkezését a konferencia előkészítésének megkönnyítése érdekében. A 
mellékelt Jelentkezési Lapot kitöltő érdeklődőket tájékoztatjuk a konferencia végleges 
programjáról, és biztosítjuk számukra az általuk megjelölt szekcióban való részvételt is. 

Aki igényt tart továbbképzési pontokat biztosító Tanúsítványra, annak megfelelő módon 
regisztráltatnia kell magát a konferencia helyszínén, valamint ki kell töltenie a rendezők 
által készített, mellékelt Továbbképzési Adatlapot a Tanúsítványhoz szükséges adataival. A 
Tanúsítványt igénylők által fizetendő 5 000.- Ft továbbképzési részvételi díjat kérjük a 
Jelentkezési Lap elküldésével egyidejűleg banki úton átutalni a Fővárosi Módszertani 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat OTP-nél vezetett 11784009-15490311 számú számlájára. Az 
átutaláson kérjük feltüntetni a résztvevők nevét. Az összeg beérkezése után (külön kérésre 
előbb) postafordultával számlát küldünk. Aki nem tud átutalással fizetni, annak a Fővárosi 
Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevére szóló készpénzfizetési csekket küldünk a 
Jelentkezési Lapon megadott címre. (Ettől eltérő díjfizetési módot nem tudunk elfogadni!) A 
rendezők csak azoknak a Kollégáknak garantálják a Tanúsítvány kiállítását és eljuttatását, akik 
megfelelően regisztráltatják magukat, eljuttatják a fenti kitöltött Adatlapot a rendezőkhöz és 
megfelelő módon befizetik a továbbképzési részvételi díjat. 

A konferencia lebonyolítójaként a Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
mindent megtesz a sikeres tanácskozás érdekében. Mind magam, mind munkatársaim: Békés 
Zoltán módszertani szaktanácsadó (elérhetőségei: telefon: +3613232944, +36204989132, E-
mail: bekes.zoltan@tegyesz.hu), információ: Balogh Orsolya (elérhetőségei: telefon: 
+3613232910, +36204989231, E-mail: balogh.orsolya@tegyesz.hu) készséggel állunk az 
érdeklődők rendelkezésére bármilyen további kérdésben. 

A végleges programról minden érdeklődőnek részletes tájékoztatót küldünk, és közzétesszük 
azt a www.tegyesz.hu honlapon (itt a Jelentkezési Lap és a Továbbképzési Adatlap letölthető). 
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