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1. Szervezeti és Működési Szabályzat célja, adatai, hatálya 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse Eger 

Megyei Jogú Város Család és KarrierPONT-ja adatait, tevékenységének és 

működésének feltételrendszerét, valamint a vezető és alkalmazott(ak) feladatait és 

jogkörét. Az SZMSZ elválaszthatatlan részét képezi a Módszertani kézikönyv és annak 

minden melléklete. 

 

A szervezet neve: Család és KarrierPONT - Eger 

Címe: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 28.  

 

A támogatott projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00042 

A projekt címe: „Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának 

létrehozása” 

 

A Család és KarrierPONT-ot kialakító és működtető Konzorcium tagjai: 

 

Szervezet neve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger MJV PH) 

Székhely: 3300 Eger Dobó István tér 2. 

Azonosító szám: 379843 

Adószám: 15379841-2-10 

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Andráskó Dénes jegyző 

Szervezet neve: Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete (FICsak) 

Székhely: 1115 Budapest, Bártfai utca 61, 3/10 

Azonosító szám: 01-02-0015801 
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Adószám: 18656716-1-43 

Aláírásra jogosult képviselője: Kerényi Réka 

 

A Konzorcium tagjai maguk közül a 2017.05.31–én kelt „Konzorciumi együttműködési 

megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján Eger Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatal tagot választották a Konzorcium vezetőjévé. A 

projekt egyes részfeladatainak ellátása során az alábbi feladat- és felelősség - megosztás 

érvényesül: 

# Feladat Vezető 

tag 

Támogató tag 

1. Kommunikációs aktivitások, 
szemléletformáló 
tevékenységek 

FICsak Eger MJV PH 

2. Család és KarrierPONT 
megalapítása 

Eger MJV PH FICsak 

3. Család és KarrierPONT 
üzemeltetése (képzések, 
segítő szolgáltatások, stb.) 

Eger MJV PH FICsak 

4. Projektmenedzsment Eger MJV PH FICsak 

 

A Család és KarrierPONT a támogatott projekt időszakban Eger Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala szakmailag önálló szervezeti egységeként működik.  

 

A működési rendet meghatározó dokumentumok: 

 Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt 

megvalósítására  

 Támogatási Szerződés EFOP-1.2.9-17-2017-00042 

 Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
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 Audit kézikönyv a Női Információs és Szolgáltató Központok működésének 

támogatására (EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001) 

 Módszertani kézikönyv a Női Információs és Szolgáltató Központok 

működésének támogatására (EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001)  

 

Működési terület: Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete 

(Novaj község, Ostoros község, Felsőtárkány község).  

Az SZMSZ hatálya kiterjed a Család és KarrierPONT vezetőjére, munkatársaira, a 

szakmai szolgáltatást nyújtókra, a szolgáltatást igénybe vevőkre és annak területére. 

 

Az SZMSZ 1 nyomtatott példányban készült, elérhető a Család és KarrierPONT-ban. Az 

SZMSZ-t a projekt honlapján is elérhetővé tesszük. 

http://www.tveger.hu/2018/01/25/eger-megyei-jogu-varos-noi-informacios-es-

szolgaltato-kozpontjanak-letrehozasa/ 

 

2. A Család és KarrierPONT tevékenységei, küldetése és emberi erőforrásai 

 

Küldetés: A Család és KarrierPONT a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család 

és a munka összeegyeztetésének előmozdítása érdekében jön létre.  

A Család és KarrierPONT létrejötte a fő célon belül öt részcélt szolgál:  

 a nők atipikus foglalkoztatásának javítása, különös tekintettel a helyben 

beazonosítható hiányszakmákra,  

 a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a 

család és a munka összeegyeztetése érdekében,  

 a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat 

nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek 

megteremtése helyben,  

http://www.tveger.hu/2018/01/25/eger-megyei-jogu-varos-noi-informacios-es-szolgaltato-kozpontjanak-letrehozasa/
http://www.tveger.hu/2018/01/25/eger-megyei-jogu-varos-noi-informacios-es-szolgaltato-kozpontjanak-letrehozasa/


„Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása” 
EFOP-1.2.9-17-2017-00042 

6 

     

 atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése, a részmunkaidőn 

és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy 

alkalmi munka, a munkakör-megosztás (job sharing) és a munkaerő-

kölcsönzési formák, az új típusú munkaidő-modellek népszerűsítésével és a 

bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a 

munkaadók körében,  

 a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi 

szemléletformáló eszközökkel. 

 

Alapelveink az esélyegyenlőség illetve, egyenló bánásmód alkalmazása. Ezeket a 

célokat három nagy tevékenységcsoporton keresztül éri el: 

 Szolgáltatási és tanácsadási feladatok ellátása 

 Hálózatépítési tevékenység   

 Kommunikációs és disszeminációs feladatok 

 

Célcsoportok: A Család és KarrierPONT alapvetően két ügyfélkörrel foglalkozik: egyéni 

és intézményi ügyfelekkel. 

  

Egyéni ügyfelek:   

Az aktív korú munkavállalók, akiknek gyakran nehézséget okoz a munka és a 

magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piac szempontjából 

hátrányos helyzetűekre. 

Elsődleges célcsoport: 

o Gyes-ről, Gyed-ről visszatérők 

o 25 év alatti fiatalok és pályakezdők,  

o nagycsaládosok  

o gyermeket egyedül nevelők, továbbá 
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o fogyatékos gyermeket nevelők,   

o fogyatékossággal élők,   

o idős hozzátartozót gondozók,  

o alacsony iskolai végzettségűek,  

o szakképzetlenek,  

o 50 felettiek,  

o foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,  

o tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,  

o megváltozott munkaképességűek,  

o a legalább 24 hónapja munkanélküliek,  

o akik hozzátartozójuk ellátása, gondozása miatt hátrányt szenvednek a 

munkaerőpiacon,  

o egyéb.  

 

Intézményi ügyfelek, munkáltatók:  

• A munkaadók és szakmai szervezeteik, amelyek érdeklődnek, tájékozódnak a 

munka és a családi élet összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus 

foglalkoztatásának lehetőségeiről, annak előnyeiről és alkalmazzák a megismert 

módszereket.  

• Mikro, kis- és közepes vállalkozások, valamint társadalmi vállalkozások.  

•  Civil szervezetek. 

• A hálózat együttműködő tagjai. 

 

Tevékenységek: 

 Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek 

 Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával 

együttműködve a Család és KarrierPONT létrehozása és működtetése, formális 



„Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása” 
EFOP-1.2.9-17-2017-00042 

8 

     

és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport 

számára 

o Információ nyújtása,  

o Képzések,  

o Szolgáltatás szervezés, menedzsment,  

o Egyéni szolgáltatások, mentoring, coaching  

o Workshopok, előadások, csoportok, klubok 

 Célcsoport fejlesztéséhez és a Család és KarrierPONT létrehozásához, 

működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése 

 A projekt kötelező nyilvánosságának és tájékoztatás biztosítása a Család és 

KarrierPONT szakmai tevékenységeihez szorosan kapcsolódva 

 

A Család és KarrierPONT szakmai tudásbázis hátterét és támogatását a pályázati 

partner civil és egyéb szakmai szervezetek biztosítják. 

 

Civil szervezetek: 

o „Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület  

o Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány  

o Cukorbetegek Egri Egyesülete  

o Egri Családsegítő Alapítvány  

o Egri Norma Alapítvány 

Egyéb szakmai szervezetek: 

o Keviko Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. 

o Egri Szociális Szolgáltató Intézmény  

o Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 

 

Környező települési önkormányzatok tanácskozási joggal: 
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o Eger MJV Önkormányzat 

o Felsőtárkány Község Önkormányzata 

o Novaj Község Önkormányzata 

o Ostoros Község Önkormányzata 

 

A Család és KarrierPONT munkakörei: 

 

Belső munkatársak: 

 

Család és KarrierPONT vezető: Irányítja a Család és KarrierPONT működését. Felelős 

a Család és KarrierPONT hatékony képviseletéért, működéséért, és a projektterv 

célorientált megvalósításáért. Alkalmazás feltétele: felsőfokú végzettség. Felettese a 

jegyző, helyettesítője a projektmenedzser; 40 órás munkaidőben, rugalmas 

munkakezdéssel tevékenykedik. 

• Menedzseli a kitűzött szakmai feladatok megvalósulását; 

• Naponta meghozza a szükséges döntéseket és megoldja a napi ügyeket, 

valamint tájékoztatást ad a projektvezetés és a PFB részére;  

• Irányítja és felügyeli a Család és KarrierPONT munkatársának és a segítő 

szolgáltatást nyújtó munkatársak munkáját; 

• Összehívja az irányítása alatt lévő munkacsoport megbeszéléseit; 

• A Szakmai Terv végrehajtásának irányítása és az azokhoz kötődő 

dokumentációk nyomon követése; 

• Státuszjelentések elkészítése a szakmai feladatok helyzetéről;  

• A projektvégrehajtás egyes munkaszakaszaiban biztosítja a szakmai feladatok és 

dokumentumok határidőre, a megfelelő minőségben történő elkészítését. 
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• Helyszíni szemléken való részvétel, valamint a szemlén felmerülő szakmai 

kérdések megválaszolása, az esetlegesen készülő intézkedési tervben foglaltak 

végrehajtásának irányítása; 

 

Család és KarrierPONT ügyfélkapcsolati munkatárs: A Család és KarrierPONT 

vezető irányításával ellátja a Család és KarrierPONT működtetésének operatív 

feladatait, elsősorban ügyfélszolgálati és adminisztrációs tevékenységet. Alkalmazás 

feltétele: legalább középfokú végzettség. 

Felettese a szakmai vezető, helyettesítője a szakmai vezető.  

A munkatárs feladatai: 

• ellátja az EFOP-1.2.9-17-2017-00042 azonosító számú „Eger Megyei Jogú Város 

Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása” című projekt 

munkatársi feladatait 

• projekt operatív szervezési feladatai 

• a projekt-végrehajtási tervben megfogalmazott feladatok tervezésében, 

monitoringjában és kontrolljában a szakmai vezető támogatása 

• a projektvégrehajtás egyes munkaszakaszaiban biztosítja a szakmai feladatok és 

dokumentumok határidőre, a megfelelő minőségben történő előkészítését 

• a projekttel kapcsolatos dokumentumok előkészítése, karbantartása, 

elektronikus mentése, ügyfelek rögzítése 

• az előírt dokumentumok Online Tudásmegosztón való elektronikus töltése 

• rendszeres részvétel értekezleteken, emlékeztető készítése 

• folyamatos kapcsolattartást a partnerekkel, ügyfelekkel, beszállítókkal 

• a projekttel kapcsolatos rendezvények, képzések, egyéb események 

szervezésében és lebonyolításában való aktív részvétel 

• ügyfélszolgálati tevékenység és azzal kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

elvégzése 
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• projekt előrehaladási jelentések, változásbejelentések, kifizetési kérelmek 

előkészítésében való asszisztencia 

• adatszolgáltatás a CSBO felé 

• helyszíni szemléken való részvétel 

• asszisztencia a projekt záró beszámolójának elkészítésében 

 

Tevékenységét a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően látja el. 

A projekt rendezvényeivel kapcsolatosan alkalomszerűen munkaidőn túl is feladatokat 

lát el. A szakmai vezető utasításai szerint köteles munkáját végezni.  

Ellátja mindazokat a feladatokat, amivel a szakmai vezető megbízza. 

 

A projekt szereplői, szervezeti egységei és a Család és KarrierPONT helye a projekt 

szervezetben a következők: 

- Projekt Felügyelő Bizottság (PFB); 

- Projektmenedzsment szervezet (PMSZ); 

- Projekt munkacsoportok (PMCS). 

 

A projekt szakmai vezetője egyben ellátja a Család és KarrierPONT vezető 

feladatkörét. 

PMCS (Végrehajtó 
szint)

PMSZ (Operatív 
vezetés)

PFB (Hivatalos 
képviselet)

Eger MJV PH jegyzője

Projektmenedzser 
(Eger MJV PH)

Pénzügyi 
vezető (Eger 

MJV PH)

Projekt-
asszisztens 

(FICsak)

Szakmai vezető 
(Eger MJV PH)

Család és 
KarrierPONT

Munka-
csoportok
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Szakmai tanácsadást végző munkatársak eseti feladatokra igény szerint kerülnek 

alkalmazásra,  

 HR végzettségű és e téren széles körű tapasztalattal rendelkező tanácsadó, 

 humán szolgáltatások területén dolgozó pszichológus, mentálhigiénés, 

szociálpedagógus vagy szociális munkás végzettségű szakember,  

 kommunikációt, rendezvényszervezést a projekt menedzsment szervezet, az 

asszisztensi munkát a Család és KarrierPONT munkatársa látja el. A projekt 

kötelező nyilvánosság biztosítása feladatait külső cég látja el. 

 

A segítő szolgáltatást nyújtó munkatársak a szakmai feladatok megvalósításában 

vesznek részt. A munkatársak a Polgármesteri Hivatallal köztisztviselői, illetve külsős 

szakemberek a Munka Törvénykönyve szerint szabályozott jogviszonyban álló 

munkavállalók, akik a Család és KarrierPONT-ban végzett szolgáltatási feladatokat 

célfeladat, illetve megbízási szerződéssel kötött megállapodás szerint végzik. 

 

A belső és külsős munkatársak munkájukat a partnerek számára is példamutató, 

családbarát módon, az egyenlő bánásmód elvének maradéktalan érvényesítésével 

Család és 
KarrierPONT

vezető

1 fő munkatárs
50 fő eseti szakmai 

segítségnyújtó munkatárs
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végzik. Munkaidőkeretük meghatározása rugalmas munkaidő-szervezéssel és/vagy 

munkakezdéssel történik. 

 

Megbízotti, alvállalkozókkal végzett feladatok:  

 

A kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek esetében csakis azon feladatok 

kerülnek kiszervezésre, amelyek esetében a konzorciumi tagok nem rendelkeznek a 

szükséges eszközökkel, illetve harmadik fél által biztosított kommunikációs csatorna 

igénybevételére van szükség. Ezek a nyilvánosság biztosítása, projekt honlap (aloldal) 

karbantartása, média ügynökségi szolgáltatások, nyomdai költségek, on-line 

megjelenések tervezése, software támogatás, video- és hanganyag gyártás. 

 

A célcsoport részére nyújtandó képzések egy része esetében a konzorcium szintjén 

nem áll rendelkezésre a szükséges oktatói kapacitás, ezért a megfelelő szakmai 

referenciával és képzési portfólióval rendelkező külső képző bevonása szükséges.  

 A képzések esetében saját teljesítésben valósulnak meg a tréningek, 

képzések, ill. a Családbarát Ország által kidolgozott képzési anyagok 

helyi adaptálásával.  

 

Képzési típusok: 

1.  Munka-és magánélet összehangolása 

2. Munkaerő-piaci reintegráció 

3. Informatikai alapismeretek 

4.  Informatika a könnyebb élethez 

5. Munkáltatók képzése 

6.  Társadalmi partnerképzés 

7. Belső képzés- Hatékony munkavégzés a Nőközpontokban 
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A projekt keretében elkészült Eger Család és KarrierPONT-jának fenntarthatóságát 

elemző fenntarthatósági stratégiája, mely részben kiszervezésre került. 

 

3. A projekt eddigi céljai és eredményei 

 

A projekt végrehajtása során, a pályázati felhívással összhangban, 4 mérföldkövet 

terveztünk, azonban ebből csak 3 került elfogadásra az EMMI által. Az elért 

indikátorok az alábbiak: 

 

1. 

A projekt indítástól (2017. 

december 18.) számított  8. 

hónap utolsó napja 

- 1 db Család és KarrierPONT  

2. 
2020. jún. 17-i adatoknak 

megfelelően 

- 411 fő elérése a kommunikációs és 

szemléletformáló tevékenységekkel; 

- 11 db helyi munkáltató bevonása, 

együttműködési megállapodások megkötése; 

- 330 fő hátrányos helyzetű személy bevonása 

munkaerő-piaci integráló programba. 
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A feladatok részletezése és ütemezése: 

 

Tevékenység 

A projekt indítástól 

(2017. december 18.) 

számított hónap 

Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló 

tevékenységek 

 

Munkáltatói workshopok és célcsoport számára szervezett 

helyi információs rendezvények  

1-32 hónap 

Kommunikációs és szemléletformáló brossúrák, videók, 

kiadványok készítése 

1-20 hónap 

Atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésével kapcsolatos 

kommunikációs tevékenység 

1-36 hónap 

Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás 

megvalósítójával együttműködve a  Család és Karrier 

PONT létrehozása és működtetése, formális és nem-

formális képzések, fejlesztések, felkészítések 

lebonyolítása a célcsoport számára 

 

Információ nyújtása 8-36 hónap* 

Képzések 14-32 hónap 

Szolgáltatás szervezés, menedzsment 8-36 hónap* 

Egyéni szolgáltatások, mentoring, coaching 8-36 hónap* 

Workshopok, előadások, csoportok, klubok 8-36 hónap* 
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Tevékenység 

A projekt indítástól 

(2017. december 18.) 

számított hónap 

Célcsoport fejlesztéséhez és a Család és KarrierPONT 

létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök 

beszerzése 

 

Család és KarrierPONT információs és képzőpont 

felszereléseinek beszerzése 

1-6 hónap 

A projekt kötelező nyilvánosságának és tájékoztatás 

biztosítása a Család és KarrierPONT szakmai 

tevékenységeihez szorosan kapcsolódva 

1-36 hónap 

*Amennyiben a Család és KarrierPONT a tervezett 8. hónap utolsó napját 

megelőzően átadásra kerül, az érintett feladatok megvalósítása az átadást követően 

megkezdődik. 

 

4. A Család és KarrierPONT döntési jogkörei 

 

A Család és KarrierPONT önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A 

Család és KarrierPONT költségeinek finanszírozása az EFOP-1.2.9-17-2017-00042 

azonosítószámú „Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának 

létrehozása” tárgyú pályázatban meghatározottak szerint történik. A Család és 

KarrierPONT élén a Konzorciumvezető Eger MJV Polgármesteri Hivatal Jegyzője által 

kinevezett vezető áll.  

 

Aláírási jogok: 

Mivel a Család és KarrierPONT önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik ezért 

aláírási jogosultsággal csakis a konzorciumi tagok hivatalos képviselői rendelkeznek. A 
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projekt egészét érintő dokumentumok esetében (támogatási szerződés, támogatási 

szerződést érintő változás bejelentők és módosítási kérelmek, helyszíni szemlék 

jegyzőkönyvei, együttműködési megállapodások stb.) a konzorciumi tagok hivatalos 

képviselőjének, illetve az általuk delegált személynek, aláírásával kell ellátnia az adott 

dokumentumot. Abban az esetben, ha az adott dokumentum csak az egyik 

konzorciumi tagot érinti (külön-külön lefolytatott beszerzési eljárások dokumentumai 

és az ezekhez kapcsolódó teljesítési igazolások, kedvezményezetti előlegbekérők, stb.) 

elégséges, ha az érintett konzorciumi tag hivatalos képviselője írja alá az adott 

dokumentumot. Ebben az esetben a dokumentum aláírásáról értesíteni szükséges a 

másik tagot az aláírás megtörténtét követő 2 munkanapon belül. Eger Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala képviselője Dr. Andráskó Dénes-jegyző, A Fiatal 

Családosok Egyesülete képviselője pedig Kerényi Réka. 

  

Vagyonkezelés rendje:  

Mivel a Család és KarrierPONT önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik és a Család 

és KarrierPONT iroda létrejötte az EFOP-1.2.9-17-2017-00042 számú pályázat keretében 

valósul meg, így vagyonkezelési, kötelezettségvállalási és utalványozási joggal nem 

rendelkezik. Eger MJV Polgármesteri Hivatala Gazdasági Irodája ellátja a központ 

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. 

Kötelezettségvállalásra, utalványozásra a Konzorcium vezetője (Eger MJV Jegyzője), 

vagy az általa írásban meghatalmazott projektmenedzsment tag, kötelezettségvállalás 

ellenjegyzésére a Hivatal Gazdasági Iroda vezetője, vagy az általa írásban 

meghatalmazott Gazdasági Iroda munkatársa jogosult.  A gazdálkodással kapcsolatos 

feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét és 

az ezzel összefüggő felelősségi szabályokat a Hivatal Gazdasági Irodájának 

köztisztviselői munkaköri leírásában kerülnek meghatározásra. 
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Dokumentálás módja, iratkezelés rendje: 

A projekt végrehajtása során keletkező valamennyi dokumentum elektronikus 

formában a konzorciumvezetőnél van mentve. Ehhez teljes hozzáférést csakis a 

projektmenedzser és a szakmai vezető kap. A projektszervezet többi tagja kizárólag a 

számára szükséges dokumentumokhoz fér majd hozzá.  

A papír alapú dokumentumok szintén a projektmenedzser, valamint a szakmai vezető 

irodájában (3300 Eger, Kossuth L. u 28.), az ügyfélszolgálati irodában, valamint a 

konzorciumi partnerek kijelölt gazdasági osztályain kerülnek elhelyezésre.  

A papír alapú dokumentumokat a tárolási helyükről csakis a projektmenedzser 

informálása után lehetséges ideiglenesen áthelyezni. Az áthelyezés oka lehet helyszíni 

szemle, illetve a konzorciumi partnerek működését vizsgáló külső szervezet által 

lefolytatandó ellenőrzés. 

A pénzkezelés Eger MJV Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájában történik, a 

pénzügyi vezető felügyeletével és irányításával elkülönítve. A Család és KarrierPONT-

ban pénzforgalom nem zajlik.  

Az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel során keletkező dokumentumok közül az 

együttműködési megállapodást a jegyző aláírásával igazolja. A szakmai beszámolókat 

és jelentéseket a jegyző ellenjegyzésével látja el.  

 

5. A Család és Karrier PONT infrastruktúrája és munkakörnyezete 

 

Egerben, a Polgármesteri Hivatalban a Kossuth utca 28. szám alatti akadálymentes 

épület 3 helyiségében üzemel a Család és KarrierPONT irodája. A folyosón fogadótér, 

a belső irodákban egy várakozó rész, egy adminisztrációra szolgáló ügyfélszolgálati 

pult, illetve egy, a szakmai egyeztetésekre is alkalmas helyiség áll rendelkezésre. A 

folyosó végén mellékhelyiségek vannak.  
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Ha az ügyfél gyermekkel jön a központi irodába, abban az esetben egy kis asztal 

ülőkékkel, szőnyeggel a várakozó helyiségben rendelkezésre áll, ahol a gyermek 

rajzolhat, játszhat. Építőkockákkal, kisautóval, kis vonattal, egyéb játékokkal 

szolgáljuk a kisgyermekek kényelmét. Fontos, hogy a betérő ügyfelek megtapasztalják 

a családbarát szemléletet.  

Fényviszonyaink, az irodák hőmérséklete megfelelőek a munkavégzéshez. Az egri 

Család és KarrierPONT rendelkezik a következő eszközökkel:   

 fogas 

 terítő 

 iratmegsemmisítő 

 vízadagoló a teakonyhában 

 nyomtató 

 3 db íróasztal  

 2 db fiókos- gurulós szekrény 

 2 db  számítógép  

 1 db lemezszekrény 

 cserepes virágok  

 színes képek  

 

Az infrastruktúra leírásának elválaszthatatlan melléklete a Módszertani kézikönyv  

1. számú melléklet - Család és KarrierPONT infrastrukturális feltételek melléklet. 
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A beszerzett eszközök leltárba kerültek rögzítésre. A beruházási és felújítási 

szükségleteket figyelembe vesszük a következő év terveinek kialakítása során, 

amennyiben szükséges. 

 

6. Információ és adatbázis  

 

Az Online Tudásmegosztó felület kezelését az ügyfélkapcsolati munkatárs végzi. Ehhez 

hozzáféréssel ő és a szakmai vezető rendelkezik.  

 

A Családbarát Ország projekt ügyfélszolgálatával a szakmai vezető és a 

projektmenedzser tartja a kapcsolatot. Adatokat csak ők szolgáltathatnak az 

ügyfélszolgálat felé. Kérdés esetén viszont a munkatárs is felkeresheti az 

ügyfélszolgálatot. 

 

Az „Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása” 

projekt fejlesztés céljait megalapozó helyzet- és igényfelmérés során abból a 

meggyőződésből indultunk ki, hogy a felmérésbe a jelen pályázati konstrukció 

célcsoportját (aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a 

magánélet összehangolása; munkaadók és szakmai szervezetei; magánélet és munka 

összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok) alkotó mindhárom csoportot 

aktívan be kívánjuk vonni.  

 

A kezdetektől nyilvánvalóvá vált, hogy Eger városra és térségére is alapvetően 

jellemzők a projekt szempontjából releváns nemzeti szintű problémák. A térségben a 

nők foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól, továbbá szülés után a 

kisgyermekes anyák az európai átlagnál lényegesen később térnek vissza a munkaerő-

piacra. 
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Az igényfelmérés első szakaszában műhelymunkát szerveztünk, melyen releváns 

tapasztalattal rendelkező helyi munkatársak és szakértők tapasztalatait vitattuk meg. 

A résztvevő szakértőket a Konzorciumvezető, valamint azon szervezetek delegálták, 

akik már a pályázati projekt tervezési fázisában jelezték együttműködési szándékukat 

e pályázat tervezésébe és végrehajtásába való aktív bekapcsolódásra. A műhelymunka 

eredményeként elkészült a problématérkép első változata.  

 

Az atipikus foglalkoztatási lehetőségek kiugróan alacsony számának vizsgálatakor 

bizonyosságot nyert, hogy e helyzet legfőbb okai az atipikus foglalkoztatási formák 

munkaadó és munkavállaló oldali felszínes ismerete, az atipikus munkavállalási formát 

népszerűsítő információs anyagok hiánya és nem utolsó sorban az információhiányból 

fakadó munkaadói bizalmatlanság. A helyzetet súlyosbítja az atipikus foglalkoztatási 

formák igénybe vételére leginkább rászoruló célcsoportok (GYES-ről visszatérő 

kisgyermekes anyák, fogyatékos gyermeket nevelő anyák, gyermeküket egyedül nevelő 

anyák, stb.) munkaerő-piaci reintegrációját segítő törvényi szabályozás nem vagy 

felszínes ismerete. 

 

A problématérkép folyamatos frissítéséhez külső és belső munkatársak segítsége is 

rendelkezésre állt. A projekt célrendszerének alapját képező helyzet- és 

igényfelmérésben foglaltaknak az időszakos aktualizálása félévente elvégzendő feladat.  
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Atipikus foglalkoztatással szembeni 
munkaadói bizalmatlanság

Atipikus foglalkoztatási lehetőségek 
kiugróan alacsony száma

Munkaerő-piaci szempontból 
hátrányos helyzetű nők alacsony fokú 

reintegrációja

Hiányos intézményesített 
gyermekfelügyelet

Mentálhigiénés problémák magas 
aránya

Atipikus foglalkoztatási formák 
felszínes ismerete

Atipikus foglalkoztatást népszerűsítő 
helyi jó gyakorlatok hiánya

Atipikus foglalkoztatást támogató 
jogszabályi rendelkezések nem 

ismerete

Közelben levő bölcsődei és óvodai 
férőhelyek alacsony száma

Bölcsődék és óvodák relatíve korai 
zárása

Kisgyermekét egyedül nevelő anyák 
magas száma

Kisgyermeke mellett idős 
hozzátartozót is gondozó anyák 

magas száma

Apák alacsony aktivitása a háztartási 
és gyermeknevelési feladatokba

Térítésmentesen igénybe vehető 
segítő szolgáltatások alacsony száma

Az órák idejére gyermekfelügyeletet 
is biztosító képzők hiánya

Csökkent képzési aktivitás a 
munkaerő-piaci szempontból 

hátrányos helyzetű nők körében

A célcsoport időbeosztásához igazodó 
képzési ütemterv hiánya

A célcsoport képzési igényeit lefedő 
képzések alacsony száma

Anyagi kiszolgáltatottság a külföldön 
dolgozó családfővel rendelkező 

családok esetében

Házasságon belüli verbális és fizikális 
erőszak magas aránya

Az anyát háziasszonyi szerepbe 
korlátozó elavult családmodellnek a 

családfő általi eröltetése

Képzéseken való részvételt 
feleslegesnek tekintő, támogatást és 

motivációt nem nyújtó család

Csökkent munkaerő-piaci 
reintegrálódási aktivitás a munkaerő-
piaci szempontból hátrányos helyzetű 

nők körében

A helyi és környékbeli atipikus 
munkavállalási lehetőségeket 

bemutató online platform 
szükségessége A gyermeket 3 éves kora előtt 

bölcsődei gondozásba adó anyának a 
megbélyegzése
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A narancs színű elemek a tudatosan kifejezett problémákat, míg a vörössel jelzettek a 

látens problémákat jelölik. 

Hálózattérkép 

 

 

* lásd 9. oldal 

 

7. Adatvédelem és titoktartás 

 

A Család és KarrierPONT vállalja az elkötelezettséget az Adatvédelmi törvény 

betartására. Hivatali titokként kezelnek a munkatársak minden olyat, amelyet a 

jogszabály annak minősít, továbbá a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével 

kapcsolatos, az ügyfelek, és különösen a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz 

fűződő adatok, továbbá, amit a Család és KarrierPONT vezetője az adott ügy, vagy a 
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zavartalan működés biztosítása, illetve a Család és KarrierPONT jó hírnevének 

megőrzése érdekében, írásban annak minősít.  

Adatvédelmi szempontból személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat zárható 

lemezszekrényben tároljuk. 

 

8. Nyilatkozati szabályok 

 

A Család és KarrierPONT munkatársainak a programokon, megjelenéseken, 

kommunikációban használniuk kell a Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettsége dokumentumot és abban rögzített arculati és kommunikációs 

iránymutatásokat.  

Továbbá a kommunikációban és megjelenésben alkalmazniuk kell a Családbarát 

Ország által kiadott Módszertani Kézikönyv előírásait.  

A Család és KarrierPONT-tal kapcsolatos hivatalos nyilatkozattételt egyeztetni 

szükséges a Kedvezményezett hivatalos képviselőjével. A szakmai vezető feladata 

ennek kommunikálása és egyeztetése a konzorciumi partnerek között is.  

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 

nyilatkozatnak minősül, mely során szem előtt kell tartani a következő előírásokat: 

• a Család és KarrierPONT-ot érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve 

nyilatkozatadásra a konzorcium vezetője vagy a Család és KarrierPONT vezető, 

illetőleg az általuk esetenként megbízott személy jogosult. 

• A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 

titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a Család és KarrierPONT jó 

hírnevére és érdekeire. 

 

Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 

amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a Család és KarrierPONT tevékenységében 
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zavart, annak anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél 

a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

A kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek felsőszintű szakértői 

koordinálása, az információs és tájékoztató anyagok kidolgozása a FICSAK feladata, az 

egyes anyagok tekintetében a konzorciumvezető véleményezési joggal rendelkezik, 

azaz a projektet érintő valamennyi információs és szemléletformáló anyag 

publikálására csakis a konzorciumvezetővel folytatott előzetes egyeztetés után kerül 

majd sor.  

A kommunikációs és szemléletformáló anyagok hatását szinergikusan kiegészítő 

információs és tájékoztató napok, kerekasztalok megszervezése és lebonyolítása a 

szakmai vezető, illetve a Család és KarrierPONT munkatársainak a feladata.  

A kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek során bizonyos feladatok 

teljesítése (információs anyagok nyomtatása, videóanyag elkészítése, médiavásárlás, 

stb.) külső szolgáltató bevonásával történik.  

 

9. Felhasznált anyagok jogosultsága 

 

A képzések során az egri Család és KarrierPONT a Családbarát Ország által a 

későbbiekben kiadott képzési anyagokat használta fel. A képzések anyagai beszerzés 

illetve előkészítés után becsatolásra került EPTK rendszerbe a szakmai beszámolók 

kötelező mellékleteként.  

 

Az alkalmazott szoftverek és más adathordozók jogtisztaságával, továbbá a felhasznált 

szellemi termékek szerzői jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatos bizonyítékok a 

Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak.  
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10. Kockázatkezelés 

 

A Család és KarrierPONT igyekszik megelőzni a működése során felmerülő 

kockázatokat, és proaktív gondolkodással megtervezi azok kezelését. 

 

A kockázatkezelés folyamatában az alábbi szakaszok kerülnek elkülönítésre:  

I. A kockázati tényezők azonosítása:  

Brainstorming keretében beazonosítottuk a kockázati tényezőket. A 

beazonosított kockázati tényezők listája a projekt végrehajtása során 

módosulhat a felmerülő, előre nem látott kockázati tényezők függvényében. 

II. A kockázatok értékelése: 

A kockázati tényezőket értékelése során kvalitatív és kvantitatív elemzéssel 

minden egyes kockázat tényezőhöz egy kockázati értéket (0-1) rendelünk. A 

kockázati érték egy pontszám, amely a hatás és bekövetkezési valószínűség 

pontszámainak összege. Az értékelés végső lépése a kockázati tényezők 

rangsorolása a kockázati érték szerint.  

III. Az elfogadható kockázati szint meghatározása: 

A konzorciumvezető képviselőinek bevonásával a projektcsapat 

meghatározta azt a kockázati szintet, amely felett a konzorciumi tagok 

mindenképpen válaszintézkedést tesznek.  Jelen esetben ez a szintet a 0,3-as 

érték képviseli. E felett a konzorciumi tagok mindenképpen 

válaszintézkedést foganatosítanak.  

IV. A kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása és 

válaszintézkedések megfogalmazása: 

E szakasz lényege a kockázatkezelési lehetőségek meghatározása. 

Amennyiben a végrehajtás során olyan kockázat merülne fel, mely kezelése 

túlzott költséggel járna, ajánlott annak átadása, azaz biztosítás kötése.  
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V. A kockázatkezelés monitoring tevékenysége: 

A kockázatkezelés monitoringja során megvalósul a kockázatkezelési 

intézkedések folyamatos figyelemmel kísérése valamint a kockázatkezelési 

intézkedések státuszának és hatékonyságának vizsgálata, a kockázatok 

figyelemmel kísérése és jelzése a projekt munkacsoport tagok feladata és 

felelőssége (szakmai vezető és a projekt menedzser). 

 

A kockázatokat alapvetően két módon tudjuk csökkenteni:  

- Az esemény bekövetkezési esélyének csökkentésével; 

- Az esemény káros hatásának csökkentésével. 

 

A Család és KarrierPONT az ügyfelek sorsát érintő változásokra problématérkép, helyi 

igényfelmérés, hálózattérkép készítésével és azok folyamatos karbantartásával reagál 

(Módszertani kézikönyv 9. és 10. melléklet). 

 

Legalább éves rendszerességgel az illetékes áttekinti az infrastruktúra működésével 

kapcsolatos környezeti-, tűz-, és balesetvédelmi kockázatokat. Veszély esetén a 

Polgármesteri Hivatal tűz- és balesetvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint 

szükséges eljárni.  

 

11. A Család és KarrierPONT működése 

 

A Család és KarrierPONT munkatársnak a Módszertani Kézikönyv 12. számú 

mellékletét alkalmaznia kell a munkája során.  
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A Család és KarrierPONT-on belül a feladatok hatékony ellátása érdekében a 

projektben dolgozó munkatársak egymással, illetve projekt szakmai vezetőjével is 

kapcsolatot tartanak. A gördülékeny munkavégzés érdekében a szakmai vezető hetente 

legalább egy alkalommal munkaértekezletet tart, ahol az eltelt hét történéseiről, a 

következő időszak feladatairól és a projekt tevékenységeinek határidejéről, illetve 

egyéb ügyekről szól. A szakmai vezető rendkívüli munkaértekezletet bármikor 

összehívhat, amikor szükséges.  

 

Segítő szolgáltatást nyújtó munkatársak eseti feladatokat látnak el:  

 HR végzettségű és e téren széles körű tapasztalattal rendelkező tanácsadó, 

 humán szolgáltatások területén dolgozó pszichológus, mentálhigiénés, 

szociálpedagógus vagy szociális munkás végzettségű szakember,  

 kommunikációt, rendezvényszervezést, asszisztensi munkát segítő 

munkatársak 

 

A Család és KarrierPONT ügyfélfogadási rendje (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 28.;) 

 

 Hétfő   7.30-11.30 és 12.30-16.00 óráig 

 Szerda  7.30-11.30 óráig és 12.30-17.00 óráig  

 Péntek  8.00-12.00 óráig 

 Jogi tanácsadás Előzetes egyeztetés szerint  

 Pszichológus  Előzetes egyeztetés szerint  

 HR tanácsadó Előzetes egyeztetés szerint  
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A tanácsadások, rendezvények ezen időn túl is rendelkezésre állnak, azokat - előzetes 

egyeztetés alapján - rugalmasan igazítjuk az igényekhez és a külsős szakemberekhez. 

 

Szabadságolás illetve betegség esetén az ügyfélfogadási rend módosulhat, melyről a 

szakmai vezető dönt. Az ügyfélfogadás változásáról az ügyfeleket jól látható helyen 

írásban tájékoztatni kell. Az ügyfélfogadást a Család és KarrierPONT munkatárs és a 

segítő szolgáltatást nyújtó kollégák látják el az ügyfelek előzetes igényeinek 

megfelelően. 

A Család és KarrierPONT munkatársa az ügyfélfogadási időben áll ügyfeleink 

rendelkezésére személyesen. Adminisztrál, kapcsolatot tart a projekt partnereivel, 

ügyfeleivel, beszállítóival, a Családbarát Ország munkatársaival. 

A Család és KarrierPONT munkatársai elérhetőek e-mailben illetve telefonon is. Az így 

érkező megkeresések esetében munkatársainknak törekednie kell az azonnali 

válaszadásra. Figyelembe kell venni a Módszertani kézikönyv erre irányuló 

iránymutatásait. (lásd Módszertani kézikönyv 16. számú melléklet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása” 
EFOP-1.2.9-17-2017-00042 

30 

     

12. Adminisztrációs kötelezettség 

 

Az ügyfelekkel való találkozások során a következő dokumentumok alkalmazása 

kötelező: 

 ESZA kérdőív 

 Tanácsadási lap - Módszertani kézikönyv 13. számú melléklet 

 Személyes fejlődési terv - Módszertani kézikönyv 14. számú melléklet 

 Képzésen, fejlesztésen, felkészítésen való részvétel esetén értékelő lap - 

Módszertani kézikönyv 20. számú melléklet 

 Az egyéni ügyfelek személyes adatait tartalmazó nyomtatott dokumentumok 

zárható iratszekrényben kerülnek tárolásra, az elektronikusan rögzített adatok 

a Család és KarrierPONT munkatárs jelszóval, belépési kóddal hozzáférhető 

számítógépén találhatók. 

 A munkáltatókkal való kapcsolatfelvételről és a kapcsolat elmélyítésének 

fázisairól feljegyzést kell készíteni, melyeket munkáltatónként és évenként kell 

nyilvántartani.  

 Tárgyalásokról feljegyzés - Módszertani kézikönyv 23. melléklet 

 Foglalkoztatói visszajelző kérdőív - Módszertani kézikönyv 24. melléklet 

 A hálózatépítési tevékenység dokumentuma - Módszertani kézikönyv 10. 

melléklet 

 A belső ügyfelek (munkatársak) munkáját segítő esetmegbeszélés és a 

szupervízió dokumentálására megadott sablon - Módszertani kézikönyv 21. 

számú melléklet 

 Jó gyakorlat kérdőív - Módszertani kézikönyv 11. számú melléklet 
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Panaszkezelés szerepe, lépések: 

● Elsőként elnézést kérni. 

● Megoldásra koncentrálni. 

● Mindig gyorsan és pozitívan viselkedni. 

● Az ügyfélnek többféle megoldást kínálni. 

● Tanulni a reklamációból. 

● Nem szabad az ügyfelet lekezelni, zavarba hozni, vagy védekező álláspontba 

helyezkedni. 

● Kerüljük a „reklamáció” szót. 

● Az ügyfelet meg kell kérdezni arról, hogy mi lenne az ő megoldása. 

 

A panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztató az ügyfélváró helyiségben kerül 

kifüggesztésre. 

A panaszt a Család és KarrierPONT munkatárs az Online Tudásmegosztón rögzíti. 

A munkatársak személyes értékelésének adminisztrációja a Módszertani kézikönyv 6. 

melléklete szerint. 

 

Alvállalkozók kiválasztása és értékelése: 

 

Az alvállalkozók kiválasztását minden esetben árajánlatkérés előzi meg. Az 

ajánlattevők körét Eger MJV Polgármesteri Hivatal képviselője Jegyzői döntés 

keretében határozza meg. A beérkezett ajánlatok az árajánlat kérésben 

meghatározottak szerint értékelésre kerülnek. A kiválasztás elsődleges szempontjai: a 

verseny tisztasága, a teljesítés szakmai és pénzügyi garanciái, illetve a hatályos 

jogszabályi előírásoknak való megfelelés. 
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13. Folyamatok dokumentálása a Család és KarrierPONT-ban 

 

A dokumentációval kapcsolatos szabályozás célja a folyamatok rögzítése, a monitoring 

feltételeinek biztosítása, valamint, hogy a működés minden területén az érvényes, 

hiteles dokumentumok, bizonylatok visszakereshető módon álljanak rendelkezésre.  

A nyilvántartások elektronikus mappa struktúráját a Módszertani kézikönyv 3. számú 

melléklete szerint alakítottuk ki, a papíralapú dokumentumok kezelését a Módszertani 

kézikönyv 4. számú melléklete alapján végezzük. 

 

Belső kötelező dokumentumok: 

• Irányító Hatósággal kötött szerződés és kapcsolódó dokumentumok, 

• Családbarát ország projekttel kötött Együttműködési Megállapodás, 

• szakmai terv, 

• munkaszerződések, 

• szolgáltatási szerződések, 

• teljesítményértékelések, 

• szolgáltatási napló, 

• tanácsadási lap, 

• személyes fejlődés terve, 

• jelenléti ív, 

• problématérkép, 

• hálózattérkép, 

• regisztrált panaszok és kivizsgálásuk eredménye, 

• felnőttképzési engedélyek, 

• utasítások, 

• szabályzatok 
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14. Mérés, elemzés és fejlesztés 

 

A teljesítmény értékelése és annak ütemezése része az éves terv elkészítésének. 

Folyamatosan gondoskodni kell az eredmények méréséről, az ehhez szükséges adatok 

gyűjtéséről, mely folyamat jelenti a kapcsolatot és a visszacsatolást a szervezet 

tevékenysége és az ügyfelei, valamint a társadalom és a befogadó környezet között. 

Mérni kell továbbá a tanácsadás, a képzések és az elhelyezkedések kapcsán az ügyfelek 

elégedettségét, elemezni kell javaslataikat. Az ügyfelekkel kapcsolatos információkat 

minden hónapban értékelni kell, melynek eredményét követően helyesbítő és 

megelőző intézkedések kezdeményezhetők.  

A kitűzött célok érvényesülésének mérésére évente kerül sor. A jelentéseket a 

projektmenedzsment szervezet vezetői szintje közösen dolgozza ki.  

 

Mérésekre, értékelésekre alkalmazandó a Módszertani kézikönyv 6. számú melléklete. 

 

A dolgozók teljesítmény mérése önértékelés és a szakmai vezető értékelése keretében 

évente egy alkalommal történik. Az értékelés eredményéről a szakmai vezető 

feljegyzést készít. 

 


