
 
 
 
 

DR. ÁROKNÉ DR. TOMA KRISZTINA 
főigazgató 

 

4024 Debrecen, Piac u. 54. Telefon: (36 52) 504-136 Fax: (36 52) 504-105 E-mail: hivatal@hajdu.gov.hu  

 

Ügyiratszám: HB/11-SZGY/00323-24/2021 

 

                     Tárgy: hivatásos gondnokok képzése 

 

 

 

Dr. Katona Károly úrnak 

főigazgató           

                                    

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 

titkarsag@jasz.gov.hu 

 

 

Tisztelt Főigazgató Úr! 

 

A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM 

rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással ezúton tájékoztatom, hogy a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya (a továbbiakban: 

kormányhivatal) 2021. június 7. és 11. napja között hivatásos gondnoki képzést tart.  

 

A képzés időtartama: 28 óra, amely az írásbeli - tesztkérdésekből álló - vizsga egy órás időtartamát is 

magában foglalja. Az előadásokat a kormányhivatal munkatársai tartják.  

 

A képzés helye: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

Debrecen, Erzsébet u. 27. szám 3. emeleti előadóterem. 

 

A képzés díja: 30.000 Ft, melynek befizetési határideje 2021. június 2. 

 

A képzés díjának befizetési módja: a képzés díját a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-

00299626-00000000 számú számlaszámára – „hivatásos gondnoki képzés 2021 jelentkező neve” – 

közlemény feltüntetése mellett – banki átutalással vagy postai készpénzátutalási megbízás útján van 

lehetőség befizetni.  

 

A képzésen történő részvétel feltétele: a kitöltött jelentkezési lap és a végzettséget igazoló irat, továbbá 

a képzés díjának befizetését igazoló irat fénymásolatának 2021. június 2. napjáig történő megküldése a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére (4025 

Debrecen, Erzsébet u. 27.) vagy a szocgyam@hajdu.gov.hu e-mail címre.  

 

A hivatásos gondnoki képzés elvégzéséről kiállított tanúsítvány: a képzésen résztvevők a tanfolyam 

sikeres elvégzéséről a kormányhivatal által kiállított tanúsítványt kapnak, melyben a feltüntetett 

tanfolyami képzettség megnevezése - hivatásos gondnok.  
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A jelentkezési lap letölthető a www.kormanyhivatal.hu oldalról: Dokumentumok – Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal – Általános információk – Képzés, oktatás, vizsgák.  

 

A képzéssel kapcsolatban érdeklődni az 52/273-443 telefonszámon, vagy a szocgyam@hajdu.gov.hu e-

mail címen lehet.  

 

Kérem, hogy az érdeklődőket szíveskedjen tájékoztatni a képzés lehetőségéről.  

 

Segítő együttműködését előre is megköszönöm.  

 

Debrecen, időbélyegző szerint   

 

 

Tisztelettel:                   

           

                                                                                                                                                                                                         
dr. Árokné dr. Toma Krisztina 
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