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MUNKAADÓI IGÉNYEK FELMÉRÉSE 

A CSALÁD- ÉS KARRIERPONTOK FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓAN 

Kérdezőbiztos kódja: _______ 
Válaszadó sorszáma: _______ 

A projekt rövid bemutatása 

A „Nők a családban és a munkahelyen Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása” című projekt 
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kezdeményezése abból a célból, hogy a városban és térségében kialakuljon egy  
olyan központ (Család- és KarrierPONT), amely a helyi megoldásokra és együttműködésekre alapozva megkönnyíti az atipikus 
munkavállalást és a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű nők munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérését. Csakis e célok 
elérése által javulhat az aktív korú nők munkaerő-piaci helyzete, ezáltal fenntartható módon a családok anyagi helyzete, illetve a 
kisgyermekes anyák társadalmi presztízse, mentálhigiénés állapota és önbecsülése is. A Kormány célkitűzéseivel összhangban a 
projekt költségvetési szerv(ek) és nonprofit szervezet(ek) szoros együttműködésében valósul meg. Jelen projekt keretében az Eger 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által vezetett konzorcium másik tagja a fiatal családosok felkarolására és képviseletére 
alakult, valamint a nőket, a család központi támaszait aktívan támogató Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete. 

 
Általános adatok 

1. Vállalkozási 
forma/Cégméret 

□ egyéni vállalkozó □ kisvállalkozás □ középvállalkozás □ nagyvállalat 

2. Nemzetgazdasági ágazat 
szerinti besorolás 

□ mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat 

□ bányászat, kőfejtés □ feldolgozóipar 

□ villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás, 
légkondicionálás 

□ vízellátás: szennyvíz 
gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés 

□ építőipar 

□ kereskedelem, 
gépjárműjavítás 

□ szállítás, raktározás □ szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás 

□ információ, 
kommunikáció 

□ pénzügyi, biztosítási 
tevékenység 

□ ingatlanügyletek 

□ szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység 

□ adminisztratív és 
szolgáltatást támogató 
tevékenység 

□ közigazgatás, védelem; 
kötelező társadalombiztosítás 

□ oktatás □ humán-egészségügyi, 
szociális ellátás 

□ művészet, szórakoztatás, 
szabadidő 

□ egyéb szolgáltatás □ háztartás munkaadói 
tevékenysége; termék 
előállítása, szolgáltatás 
végzése saját fogyasztásra 

□ területen kívüli szervezet 

3. Hogyan változott a cég 
foglalkoztatotti létszáma az 
elmúlt 3 évben? 

□ növekedett □ stagnált □ csökkent 

4. Tervez-e létszámbővítést? □ igen □ nem 
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5. Munkavállalók nemek 
szerinti megoszlását tekintve a 
nők aránya 

□ kisebb, mint 30% 

 

□ 51-60% 

□ 30-40% 

 

□ 61% fölött 

□ 41-50% 

 

6. Az atipikus foglakoztatási 
lehetőségek mely formáit 
alkalmazza?  

□ határozott idejű 
munkaviszony 

□ távmunka □ bedolgozói jogviszony 

□ egyszerűsített 
foglalkoztatás  

□ munkaerő-kölcsönzés □ munkakör megosztása 

□ munkavégzés behívás 
alapján       

□ részmunkaidő  □ egyéb: 
……………………………………………………… 

7. Foglalkoztat olyan 
munkavállalót, aki egyidejűleg 
GYES-en vagy GYED-en van? 

□ igen □ nem 

 

Családi- és Karrierpontok fenntartható működéséhez kapcsolódó kérdések 

8. Milyen szolgáltatásokra 
lenne szüksége ahhoz, hogy 
segítse a nők foglalkoztatását 
és a munka-magánélet 
egyensúly fenntartását a 
cégnél? 

□ jó gyakorlatok megismerése □ munkavállalói motivációs eszközök 
megismerése rendezvényen, workshopon 

□ kerekasztal beszélgetés a 
gyermekintézmények, szociális 
intézmények vezetőivel 

□ pályázati lehetőségek megismerése a 
munka-család egyensúly kialakításához 
kapcsolódóan 

□ szakmai (OKJ-s) képzések szervezése a 
hiányszakmákban 

□ kompetencia-fejlesztő (kommunikációs, 
stresszkezelő, együttműködés-fejlesztő, 
konfliktuskezelő, stb.) tréningek biztosítása az 
álláskeresőknek és a munkavállalóknak 

□ egyéb: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Hallott már a CSAKPontok 
tevékenységéről? 

□ igen □ nem 

10. Melyek azok a területek, 
amelyekben együttműködési 
lehetőséget lát cége és a 
CSAKPont között?  

□ képzések nyújtása □ gyermekmegőrzés □ egyéni tanácsadások 
(mentálhigiénés, jogi, HR, 
stb.) 

 

□ tájékoztató 
rendezvények 

□ atipikus foglalkoztatási 
lehetőségek ismertetése 

□ nincs ilyen terület 

□ egyéb: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL 

HOZZÁJÁRUL A PROJEKT SIKERÉHEZ! 

 

 


