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Bevezetés

Magyarország Kormányának támogatásával megalakult a Család és Karrier-
PONT, az EFOP 1.2.9-17 számú projekt részeként, amelynek során támogatásban 
részesülnek a nők a munka és a család összeegyeztetése érdekében.

A projekt alapvető célja, hogy a társadalomban is újra megerősödjenek, álta-
lánossá és magától értetődővé váljanak a családbarát értékek, ami egyúttal je-
lenti a család- és gyermekbarát szemléletet, valamint a munka és a családi élet 
összeegyeztetését. A támogatás lehetővé tette, hogy megalakuljon a Család és 
KarrierPONT, amelynek a feladatai közé tartozik ezeknek az értékeknek az életre 
hívása, megerősítése a nők és a családok életében.

A Család és KarrierPONT célja:

• a nők foglalkoztatásának javítása,
• az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése és elterjesztése,
• a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és 

a munka összeegyeztethetősége érdekében,
• a munka és a magánélet összehangolását segítő és támogató szolgáltatá-

sok megteremtése,
• családbarát közgondolkodás elterjesztése,
• a családok védelme és jólétének erősítése.

Milyen feladatai vannak a Család és KarrierPONT-nak?

• A térségben élő nők számára a családi, társadalmi és munkaerő-piaci szere-
pek összeegyeztetésének segítése.

• A nők és a családok helyzetének javítása.
• A munkáltatók és a munkavállalók közötti együttműködés elősegítése a 

család és a munka összeegyeztethetősége érdekében. 
• A nők foglalkoztathatóságának szélesítése, az atipikus munkavégzési for-

mák népszerűsítése és terjesztése.
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Családbarát munkahely

Családbarát munkahelynek nevezünk egy adott foglalkoztató szervezetet, 
amennyiben az intézkedéseiben és foglalkoztatási módjaiban szem előtt tartja a 
családos munkavállalók igényeit és lehetőségeit. Mivel a társadalom alappillére 
a család, a családbarát szemléletet előtérbe helyezni és a munkáltató szervezet 
tevékenysége során érvényesíteni kiemelten fontos, hiszen az munkavállalói 
és munkáltatói szempontból nézve is rengeteg pozitív hatást fejt ki és számos 
előnnyel jár. Egy vállalat vagy szervezet a családok iránti elköteleződését és a 
családbarát szemléletet nemcsak a dokumentumaiban feltüntetéssel, hanem 
a gyakorlatban használt módszerekkel is meg tudja valósítani. Egy családbarát 
munkahely megteremtése során elengedhetetlen a harmonikus életvezetés le-
hetővé tétele a munkavállalók, de kiemelten az édesanyák számára, amely kü-
lönböző családbarát intézkedések bevezetése, az atipikus munkavégzési formák 
alkalmazása, illetve a munka és a magánélet optimális összehangolása révén ér-
hető el. 

Családbarát Munkahely díj

A XXI. században egyre inkább szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás, a 
fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség megteremtése és lehetőségeket ígér-
nek az ezeket elősegítő képzések. Számos tanulmány alátámasztotta, hogy egy-
részt értéket teremt az adott szervezet számára a családbarát koncepció, amely 
pozitív üzenet közvetítésével növeli a vállalat vagy szervezet helyzetét az or-
szágban és azon túl is. Másrészt a szervezetek vonzó, családbarát feltételeket és 
irányultságot kialakítva könnyebben el tudják érni a számukra alkalmazni kívánt 
munkavállalót. A már foglalkoztatottaknak akciók és tematikus programok szer-
vezése révén be tudják mutatni a jó gyakorlatukat, amellyel tovább mélyíthetik 
a dolgozók körében a cég vagy a szervezet iránti lojalitást és identitást. Ezen 
túlmenően a családbarát munkahely szolgáltatásokat biztosít dolgozói számára 
az egészség és az érdekegyeztetés területén. Annak érdekében, hogy egy édes-
anya minél hatékonyabban helyt tudjon állni a családban és a munkahelyén, 
ahhoz atipikus foglalkoztatási formákat is lehetővé tesz a munkáltató. A Család-
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barát Munkahely díj ezen célokat szeretné megerősíteni, mert elismeri az adott 
munkáltató szervezetét egy díj formájában. Ebben a kitüntetésben olyan munka-
hely vehet részt, amely figyelembe veszi és támogatja a családi szerepeket, azon 
belüli élethelyzetek változását. Ezen figyelembevétellel csökkenthető a munkál-
tató és munkavállaló konfliktusa, amely a családi környezet igényeiből ered.

Családbarát Hely Tanúsító Védjegy

A Családbarát Munkahely díj mellett már a Családbarát Hely Tanúsító Védjegy 
is megszerezhető, ami által tovább növekszik a szervezet elismertsége. Ez egy 
különleges védjegyfajta, amellyel hitelesen bizonyítható a munkavállalóknak 
és a szolgáltatásokat igénybe vevőknek, hogy a védjeggyel rendelkező mun-
kaadó számára fontos a családbarát szemlélet, és a munkaadó aktívan tesz is 
azért, hogy a munkakörnyezetet családbarát szempontok alapján alakítsa ki. Ez 
iránymutatásként is szolgál a munkahelyek számára, megmutatva a további fej-
lesztési lehetőségeket, és fenntartja a folyamatos fejlődést, valamint az az iránti 
igényt. A védjegynek több fokozata létezik, érzékeltetve ezzel a folyamatos fej-
lesztés igényét és jól szemléltetve általuk az egyes családbarát helyek elhivatott-
ságát a családok iránt. Egy előre kidolgozott pontozási rendszer alapján sorolja 
a szervezeteket bronz-, ezüst- és arany fokozatokba. Ez a rendszer figyelembe 
veszi a családbarát intézkedések milyenségét, sorozatosságát, figyeli, hogy az 
adott szervezet szem előtt tartja-e a munkavállaló igényeit és értékeli, ha folya-
matosan lépést tart velük. Mindemellett számol a folyamatossággal is, például 
az ezüst fokozat kizárólag akkor szerezhető meg, ha az adott szervezet már le- 
galább egy éve birtokolja a bronz fokozatot. 

Miért érdemes pályázni a Családbarát Munkahely díjra?

A Családbarát Munkahely díj elnyerése esetén az adott nyertes szervezet több 
pozitívummal is gazdagodik, mind munkáltatói, mind munkavállalói szempont-
ból. Munkáltató szintjén kommunikációs- és versenyelőnyt jelent, mivel a díj bir-
tokában biztosíthatja a munkavállalót a differenciált humánpolitikájáról, ezáltal 
kreatívabb, igényesebb és elkötelezettebb munkaerőt csalogathat magához. A 
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munkavállalók szemében vonzóbbá válik általa a munkahely, a dolgozók moti-
váltabbak lesznek, növekszik a produktivitás. Önmagában a családbarát szemlé-
let és az általa elnyert Családbarát Munkahely díj értéket képvisel, jelentősen erő-
síti a szervezeti identitást és kollektív szervezeti imázsfejlesztést von maga után.

Munkavállalói szempontból vizsgálva is szignifikáns pozitívumot jelent ameny-
nyiben egy munkáltató elnyerte a Családbarát Munkahely díjat. A díj biztosítja 
a dolgozót a szervezet családbarát hozzáállásáról és ezt a szemléletet népsze-
rűsítő intézkedések meglétéről, melyek következtében megfelelő munkahelyi 
légkör jön létre. A munka és a magánélet kiegyensúlyozottabbá válása növeli a 
munkavállaló elkötelezettségét, elégedettségét és ezek által pozitív hatást gya-
korol az egészségre.

Jó gyakorlat, stratégia bemutatása a GINOP-3.5.2 konstrukció alapján

A projekt létrehozásának alapvető célja a családbarát intézkedések beveze-
tésének elősegítése volt, hiszen ezek a legfontosabb eszközök a munka és a 
magánélet összehangolásában. Ennek a célnak az elérését egy előzetes átvizs-
gálási folyamat is hivatott volt biztosítani, mely során a jelentkező szervezetek 
felépítését és működését átvilágították, valamint felmérték a rugalmas foglal-
koztatási formák megvalósításának lehetőséget, átszervezési tervet készítettek, 
majd a későbbiek során nyomon is követték a megvalósulást. Az átvilágítást és 
tervkészítést követően a felhívás keretében a rugalmas foglalkoztatást előse-
gítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedésekkel kapcsolatos tanácsadás 
igénybevételére és megvalósításra igényelhettek támogatást a szervezetek. 
Az átszervezési terv alapján olyan, a munka törvénykönyvében meghatározott 
rugalmas foglalkoztatási formákba alakításra volt lehetőség, mint például a 
munkakör megosztása, a távmunka, a részmunkaidő és a kötetlen munkarend. 
Ezen atipikus foglalkoztatási formák bevezetése elősegíti a családbarát szemlé-
let kialakulását és fenntartását, továbbá azok alkalmazása által keresleti és kí-
nálati oldalon egyaránt potenciális tartalékok szabadíthatók fel. A családbarát 
szemléletet és ezeket a munkaformákat alkalmazó szervezetek gazdasági al-
kalmazkodóképessége, ezáltal a versenyképessége is nő, továbbá lehetőséget 
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biztosítanak azoknak a munkavállalóknak az újbóli elhelyezkedésre, akik vala-
milyen oknál fogva nem tudnak, vagy nem akarnak általános munkarend sze-
rinti munkát vállalni, például hátrányos helyzetű hozzátartozót ápolnak, tanul-
mányokat folytatnak, vagy gyermeket nevelnek. Mivel a rugalmas, családbarát 
foglalkoztatás az egyik legfontosabb eszköz a munka és a magánélet sikeres ösz-
szehangolásában, így ezeknek az alkalmazása nyomán kiegyensúlyozottabbak 
és boldogabbak lesznek a munkavállalók és így jobban is fognak teljesíteni. A 
családbarát szemlélet szem előtt tartása kiemelten fontos a következőkben fel-
sorolt tevékenységeknél:

• munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez 
kapcsolódó jogi, pénzügyi, IT, szervezetfejlesztési és humánerőforrás-fej-
lesztési tanácsadásnál,

• munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez 
kapcsolódó képzéseknél és tréningeknél, műhelymunkáknál, workshopok-
nál, konzultációnál,

• munkahelyi mentor igénybevételénél,
• a bevezetéshez szükséges eszközök beszerzésénél és infrastruktúra kialakí-

tásánál.

Nemzetközi példák

Nemzetközi szinten is több kiemelkedő szervezetnél találkozhatunk kiváló pél-
dákkal, amelyek tevékenységük során és mindennapi működésükben a család-
barát szemlélet, továbbá az ezzel kapcsolatos intézkedések megvalósítására 
törekszenek.

Ilyen családbarát intézkedést, négynapos munkahetet tesztelt a Microsoft japán 
szekciója. Az egészséges munka és magánélet közötti egyensúly fenntartása ér-
dekében végzett kísérlet során 2300 dolgozójuk kapott háromnapos hétvégét, 
valamint a megbeszélések időtartamát maximum 30 percben korlátozták. A kí-
sérlettel kapcsolatban kiemelkedően pozitív visszajelzések érkeztek. A dolgozók 
92 százaléka szívesen átállna a négynapos munkahétre. Üzleti szempontból is 
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jelentős hatásokkal bírt, 40 százalékkal nőtt az egy főre jutó értékesítési bevétel 
és ugyanennyivel a termelés, 23 százalékkal csökkent az elektromos áram hasz-
nálat és megközelítőleg 60 százalékkal kevesebb papírt nyomtattak.
Az említett példából is jól látszik, hogy a munka és magánélet kiegyensúlyozot-
tabbá válása jelentős javulásokat eredményez a termelékenységben és hasonló 
módon pozitív hatást gyakorol az egészségre is.

Az Egyesült Királyságban a kormányzattal szoros kapcsolatban álló, független 
„Working Families” elnevezésű szervezet több kategóriában hirdet meg díjat 
minden évben, amellyel a család és a munka összeegyeztethetőségét alapul 
véve a dolgozó szülőket és a munkáltatókat is elismerésben részesítik. Ilyen díj 
például a „The Working Families and NSPCC Family Friendly Award”.

HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A „CSALÁDBARÁT” TÉMAKÖRBEN

„Az Év Családbarát Vállalata” pályázat

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 2013 óta osztja ki évente a csa-
ládbarát vállalat díját. Céljuk „Az Év Családbarát Vállalata” díj és a „Családbarát 
Vállalat” cím adományozásával, hogy a vállalatok családbarát szemléletének 
elismerésén keresztül értéket teremtsenek. A Mozgalom a díjakat olyan cégek 
számára adományozza, akik család és emberbarát, munka-magánélet egyensú-
lyát támogató működésükkel hozzájárulnak a társadalom családbarát szemléle-
tének erősítéséhez, a gyermekvállalás támogatásához. 

A pályázatot három kategóriában hirdetik meg a versenyszféra vállalatainak: 
kis-, közepes- és nagyvállalatok számára. „Az Év Családbarát Vállalata” díját 
elnyerheti az a vállalkozás, aki a következő szempontoknak megfelel:

• a vállalat aktívan foglalkozik azzal, hogy a családbarát kultúra kialakuljon,
• odafigyel kisgyermekes munkavállalóira,
• elkötelezett abban, hogy innovatív módon fejlessze családbarát vállalati 

működését, és emellett figyelemmel van a trendekre,
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• saját szektorában példaértékű,
• az atipikus vagy rugalmasabb munkaszervezési formák alkalmazásával hoz-

zájárul a munka-magánélet egyensúlyának fenntarthatóságához, és jelen-
tős szerepet tölt be a szervezeti kultúra kialakításában,

• a munkáltató interakcióban és kölcsönös információcserében van a mun-
katársakkal, hogy elősegítse ezáltal a munkafolyamatok hatékonyságát is,

• a munkáltató a vállalat innovációs folyamatait az adott lehetőségek mellett 
a munkavállalói igényekhez igazítja.

Néhányan azok közül, amelyek 2018-ban díjat kaptak:

• Közepes vállalat kategóriában a BPO Audit Tax könyvelési szolgáltató kapta 
a fődíjat, ahol a HR-es kollégával a gyakornokok is együtt tervezhetik a kar-
rierjüket olyan módon, hogy a munka-magánélet közötti harmónia iránti 
igény is megjelenik a tervezés során. A rugalmas munkaszervezési formák 
nagy aránya mellett odafigyelnek rá, hogy a kollégáktól érkező ötleteket be-
építsék a vállalat életébe.

• A nagyvállalat kategória fődíjasa a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. lett. 
Egy nagyvállalat, amelynél megünneplik az apák napját, valamint nőnap 
alkalmával a női szerepek összehangolását segítő programot kaptak a kol-
légák. Továbbá az induló „Valóra váltjuk álmodat!” programjukban dolgozói 
ötletpályázatot hirdetnek. A beérkező „álmok” közül közösségi döntés alap-
ján választják ki azt, amelyiknek a megvalósítását a vállalat támogatja.

Jó példa a munkahelyen működő családbarát hozzáállásra:

• Az Ingatlan.com Zrt. története: Az egyik szoftverfejlesztési csoportvezetőnek 
lehetőséget biztosított a cég, hogy a másfél éves kislányát bevigye az irodába, 
amíg a felesége az egyetemen van. Emellett a cég biztosítja neki az otthoni 
munkavégzés lehetőségét is, ezért a munkavállaló úgy alakította ki a munka-
rendjét, hogy ő a mélyebb koncentrációt igénylő feladatokat a délelőtti órák-
ban végzi, amikor a kislány alszik, és a gyorsabban megoldható teendőket pe-
dig a délutáni időszakban látja el, amikor a kislány több odafigyelést igényel.
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Az EMMI „Családbarát munkahely” pályázata

2011-től a vállalatok pályázhatnak továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által meghirdetett „A Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesz-
tésének támogatása” című pályázatra. A felhívás egyszerre értékeli a munka-
helyek már létező és tervezett családbarát intézkedéseit. A pályázat célja, hogy 
minél több munkahely családközpontú szemlélet figyelembevételével végezze 
tevékenységeit. A díj az erkölcsi elismerés és a támogatási összeg odaítélése 
mellett kommunikációs értéket is képvisel, hiszen a vállalatok a pozitív munkál-
tatói tevékenységeik révén és a jó példáik bemutatásán keresztül megismertet-
hetik szélesebb körben a tevékenységeiket, és kiépíthetnek új kapcsolatokat. 

Néhány jó példa a „Családbarát munkahely” megteremtésére: 

• Vannak olyan nagyobb vállalatok, ahol a munkahely közelében van lehe-
tőség gyerekmegőrzésre magánóvodákban vagy bölcsődékben. Ezeknek a 
költségeknek egy részét a cég finanszírozza, így a dolgozónak kevesebb a 
kiadása és könnyebben munkába állhat. 

• Egy keszthelyi szállodában úgy alkalmaznak egy szülésről visszatért anyu-
kát, hogy ő reggelinél és a vacsoránál dolgozik a regisztrációs folyamatok-
ban, és így el tudja látni az otthoni teendőit is napközben. 

• Több nagyvállalatnál lehetőség van arra, hogy a háziállataikat bevigyék a 
dolgozók a munkahelyre, így nyugodtabban és jobb kedvvel végzik a napi 
teendőket.

• Egy mosonmagyaróvári cégnél a gyártósoron van lehetőségük a kisgyerekes 
anyukáknak négy- vagy hatórában dolgozni. Ez az alternatíva nagy mérték-
ben megkönnyíti az anyukák helyzetét, mert így könnyebben el tudják látni 
a családi teendőket. Ez a részmunkaidős foglalkoztatás kiváló példája.

• Van olyan cég, ahol a vállalat tulajdonában lévő gyümölcsöskertet a dolgo-
zók használhatják szabadidős tevékenységekre, hétvégi családi programok-
ra térítésmentesen. Ez a lehetőség főleg azoknak a családoknak kedvez, akik 
lakásban élnek és korlátozottak a lehetőségeik a szabadidős programok 
megvalósítására.
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2018-ban nyolcadik alkalommal hirdetett pályázatot az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a családbarát munkahelyek támogatására. A beérkezett 141 
pályázatból 48 nyertes született. A legmagasabb megítélt összeg 3 millió forint 
volt, a legalacsonyabb pedig 100 ezer forint.

Néhány nyertes cég, amelyek támogatásban részesültek családbarát munka-
hely kialakítására és fejlesztésére:

• Budapest – Eötvös Lóránt Tudományegyetem a családbarát egyetem pá-
lyázata alapján 3 millió forint támogatásban részesült. Az intézmény lehető-
vé teszi a rugalmas munkaidőt, a részmunkaidőt, rendkívüli élethelyzetekre 
speciális rövid távú szabadságot nyújt, a gyerekek után pótszabadságot biz-
tosít, a szülés után pedig apasági szabadsággal támogatja a családokat. Tá-
bort szerveznek a dolgozók gyerekeinek, az idősebbek pedig az ELTE Nyug-
díjas Klubjában kapcsolódhatnak be a közösségi programokba. Az egyetem 
emellett vállalati üdüléssel, rendszeres egészségügyi szűrésekkel, mentális, 
életviteli támogatással, sportolási lehetőségekkel, vállalati ünnepségekkel 
igyekszik könnyebbé és tartalmasabbá tenni a mindennapokat. 

• Békés – Családbarát Munkahely fejlesztése a Saser Kft.-nél beadott 
pályázata alapján 2 millió forintos támogatásban részesült. Családi prog-
ramokat és egészségnapokat kíván szervezni, és ezeken keresztül próbálja 
megkönnyíteni és színesíteni az ott dolgozók és családjaik életét. Tervezi 
továbbá az előző évek mintája alapján, hogy gyárlátogatást szervez, ame-
lyen a családtagok megtekinthetik a hozzátartozóik munkakörnyezetét és 
feltehetik kérdéseiket. 

• Pilisvörösvár – UB MERCHANTS Kft. – A „Nyári napközi tábor a munkavál-
lalók gyerekei számára” pályázata alapján 100 ezer forintban részesült. A 
cég nagy figyelmet fordít a munkavállalóira és gyermekeikre. A támogatási 
összegből a nyári időszakra tábort szervez annak érdekében, hogy a dol-
gozók gyerekeinek lehetősége nyíljon szabadidős foglalkozásokon részt 
venni, míg a szüleik dolgoznak. Ezzel megkönnyítik azoknak a családoknak 
az életét, amelyeknek nincs lehetőségük a nyári időszakban folyamatosan 
megoldani a munkaidejük alatt a gyermekeik felügyeletét.



ÜGYFÉLFOGADÁSI REND:

HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

7:30 - 11:30 / 12:30 - 16:00
Nincs ügyfélfogadás 

7:30 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Nincs ügyfélfogadás 

8:00 - 12:00

JOGI, HR ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
előzetes egyeztetés szerint ingyenesen igénybe vehető

KAPCSOLAT:

Család és KarrierPONT
Központi iroda: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 28.

+36-36/521-990, +36-20/366-3962

csaladeskarrierpont@ph.eger.hu

facebook.com/csaladeskarrierponteger

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Felsővárosi Csoportja

3300 Eger, Kallómalom u. 88.; páros héten hétfőn 8:00 - 12:00

Semmelweis Ignác Bölcsőde, Vizimolnár u. 1-3. 1. em. (lépcsővel szemben);

páratlan héten csütörtökön 12:00 - 16:00


