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Személyi adatok  

Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Pozsikné Hidvégi Éva 

Cím(ek) 3300 Eger, Ágas utca 3. Magyarország 

Telefonszám(ok) 70/428-2226   

Fax(ok)  

E-mail(ek) iroda@etfe.hu 
  

Állampolgárság Magyar 
  

Születési dátum 1978.05.24. 
  

Neme nő 
  

  
  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2012 - 

Foglalkozás / beosztás Elnök 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 1. Szervezetvezetői feladatok 
Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület alapítói, vezetői és munkáltatói feladatainak ellátása, 
szervezése és az egyesület tevékenységeinek irányítása. 
 
2. Pályázatírás, projektgenerálás 
Az egyesület számára releváns hazai és EU-pályázati források felkutatása, a pályázatok megírása. 
(pl.: TÁMOP-2.6.2, NEA szakmai és működési pályázatok, Visegrádi Alap Standard pályázat, Norvég 
Alap pályázat stb.) 
 
3. Szakmai megvalósítás 
A nyertes pályázatok megvalósítása, pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítése. Aktív részvétel a 
térségben megrendezésre kerülő szakmai fórumokon és hálózati szerveződésekben. Helyben 
megvalósuló térségi szintű projektek társadalmasításának megvalósítása. 
 
 

A munkáltató neve és címe Eger Térsége Fejlesztési Egyesület (3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1.) 

Tevékenység típusa, ágazat Szervezeti-civil szféra 
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Időtartam 
Foglalkozás/beosztás 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 
 
 

2013- 
projektasszisztens 
Közreműködés a Társulás KEOP-2.3.0/2F/09 és KEOP-1.1.1/B/10-11 számú kiemelt Európai Uniós 
támogatású projektjeinek megvalósításával kapcsolatos feladatokban. 
Szakhatósági egyeztetések előkészítése, szakhatósági kapcsolattartás, engedélyeztetési eljárásokhoz 
szükséges dokumentáció összeállítása, az elektronikus építésinapló felület megrendelő részéről 
történő kezelése, kapcsolattartás a kivitelező, közbeszerző és a beruházás kapcsán érintett 
valamennyi céggel, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint közreműködő szervezettel. 
Részvétel a kifizetési kérelmek és projekt előrehaladási jelentések összeállításában, elektronikus 
pályázói felület kezelése, projektellenőrzések előkészítési munkáinak ellátása és tevékeny részvétel az 
ellenőrzéseken. 
Kapcsolattartás a Társulás tagönkormányzataival, továbbá a Társulási Tanács, mint döntést hozó 
szerv üléseinek előkészítése, közreműködés a döntések végrehajtásában. 
 

A munkáltató neve és címe 
Tevékenység típusa, ágazat 

 
 

Időtartam 

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3300 Eger, Dobó tér 2.) 
Hulladékgazdálkodás 
 
 
2004-2012 

Foglalkozás / beosztás területfejlesztési ügyintéző 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 4. Kistérségi Programozás 
Agrár- és Vidékfejlesztési Stratégia és Program (2004), Közös Települési Környezetvédelmi Program 
(2004),Területfejlesztési Stratégia és Program (2005), Kerékpártúra Úthálózat Fejlesztési Program 
(2005), Idegenforgalmi Stratégia és Program (2005). 
Részt vettem a programok kidolgozásában, a programozáshoz szükséges projektgenerálás, 
projektgyűjtés, lakossági tanácsadás ellátása, társadalmi egyeztetések bonyolítása bevonva a 
munkába a kistérség területén működő helyi önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezeteket, 
társadalmi partnereket és kamarákat.  
5. Pályázatírás, projektgenerálás 
Feladatom volt a kistérség tagönkormányzatainak és a kistérségi társulásnak hazai és EU-pályázati 
források felkutatása, kistérségi vállalkozói fórumokon, kistérségi tanácsülésen az aktuális hazai és 
uniós pályázati lehetőségek ismertetése, a pályázatok megírása, a kistérségi társulás nyertes 
pályázatainak megvalósítása, pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítése. (pl: Leader+ pályázat 
elkészítése, ehhez a Helyi Akciócsoport megszervezése /2005/. Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) 
pályázat elkészítése, nyertes pályázatot követően a HVI irodavezetői feladat ellátása. Kapcsolattartás 
a NORDA kistérségi koordinációs hálózatával, közös fórumok és fogadónapok megtartása. /2010/ 
RUBIRES – RUral Biological REsources program 
Az Európai Unió „Közép-Európa Program” által társfinanszírozott RUBIRES Projektben 10 nemzetközi 
szervezet dolgozott együtt a projekt különböző prioritásainak megvalósításáért. A kistérségből az 
Eszterházy Károly Főiskola (EKF) partner szervezetként vett részt a projektben, mely több 
szakaszban valósult meg 2009 és 2011 között. A projekt konkrét kimenetele egy az egri kistérségre 
elkészített térségi megújuló-energia koncepció és program (kiemelten a biomassza hasznosítása), 
ennek részeként pedig néhány részletesen kidolgozott projekt.  
A programmal kapcsolatos feladataim: 
A megújuló energia hasznosítása témakörben a kistérség tagönkormányzatainál kérdőíves felmérés 
elkészítése, összegzése és beszámolás a felmérés eredményéről a Társulási Tanács előtt. 
Kapcsolattartás és információ közvetítése a Főiskola és az önkormányzatok között. A program 
aktuális állásának bemutatása előterjesztések és tájékoztatók elkészítése a Társulási Tanácsnak. 
Workshopok megszervezése a programban érintett szakmai szervezetek részére. 
 

A munkáltató neve és címe Egri Kistérség Többcélú Társulása (3300 Eger, Mocsáry Lajos út 1.) 

Tevékenység típusa, ágazat Terület-és vidékfejlesztés 
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Időtartam 
Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és feladatkörök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A munkáltató neve és címe 
Tevékenység típusa, ágazat 

2000-2004 
kistérségi menedzser 
1. Tanácsadási szolgáltatás ellátása, vállalkozóvá válási program 
2000-2002 években az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és a Heves 
Megyei Munkaügyi Központ között létrejött Megállapodás értelmében a kistérség azon 
álláskeresőinek nyújtottam segítséget, akik az önfoglalkoztatásra munkaügyi központ támogatását 
vették igénybe. Lényegében hozzám irányították az összes vállalkozóvá válás iránt érdeklődőt, 
akiknek segítséget nyújtottam a vállalkozóvá válási pályázat megírásában és a projektek pénzügyi 
tervezésében. A tanácsadás során jelentős tapasztalatot szereztem az álláskeresők munkaerő piaci 
helyzetéről, jellemzőiről. Szoros együttműködést és folyamatos kapcsolattartást valósítottam meg 
nemcsak az adott munkaügyi szervezettel, hanem magukkal az álláskeresőkkel is. 
2. Kistérségi Programozás 
SAPARD Kistérségi Koncepció és Stratégiai Program (2000-2001), Közös Helyi Hulladékgazdálkodási 
Terv (2001) 
Részt vettem a programok kidolgozásában, a programok társadalmi egyeztetésében. Feladatom volt 
a fórumok megszervezése, továbbá a programkészítés szakmai koordinációjának ellátása, valamint a 
projektgenerálás és projektgyűjtés ellátása, kistérségi projektlista összeállítása, szakmai segítség 
nyújtása a projektgazdáknak az ötletek kidolgozásához. Tervezői, partnerségi egyeztetések, fórumok 
szervezése, bonyolítása. 
3. Pályázatírás, projektgenerálás 
Az Egerszalóki „Kistérségi Zászlóshajó” projekt előkészítési munkáinak koordinálása. Az Egerszalóki 
Termálkutak hasznosítására Előzetes Környezeti Hatástanulmány (2001) és Megvalósíthatósági 
Tanulmány (2002) kidolgozásának koordinálása, fórumok, szakmai és tervezői egyeztetések 
megszervezése. 
Pályázati tanácsadás az Egri Kistérség településein élő lakosság információhoz juttatása, több 
lakossági fórum megtartása. A Széchenyi Terv főként idegenforgalmi jellegű pályázatainak és VFC 
pályázatok megírása, nyertes pályázatok megvalósítása, pénzügyi és szakmai beszámolók 
elkészítése, továbbá a pályázatok utógondozásának ellátása. 
A Pályázat Előkészítő Alap (2003) pályázatra „Állati tetemek kezelése regionális hálózat 
keretében, Eger„ című pályázat kidolgozása. KIOP 1.2.0 nyertes pályázat kidolgozásában és 
benyújtásában feladatom volt a pályázatra történő előkészítés kistérségi szintű szakmai koordinálása. 
 
 
Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (3300 Eger, Mocsáry L. u. 1.) 
Terület-és vidékfejlesztés 
 
 

  

Tanulmányok  
  

Időtartam 2000-2001 

Végzettség / képesítés nonprofit-menedzser (OKJ-s képzés) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés szervezetalapítás, szervezetvezetés, projekttervezés, projektmenedzsment, non-profitszervezetek 
gazdálkodása és pénzügyei, marketing, ügyvitel, számítástechnika 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Talentum ’99 (Eger) 

  

Időtartam 1996-1999 

Végzettség / képesítés kertészmérnök 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés szőlő- gyümölcs- dísznövény- zöldség és gyógynövénytermesztés, talajtan, növényvédelem (biológiai 
védekezés), növényi biokémia és élettan, állattenyésztés, géptan, marketing, közgazdaságtan, 
üzemgazdaságtan, pénzügyi alapismeretek, jogi alapismeretek 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Kertészeti és Élelmezésipari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar (Kecskemét) 
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Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) Magyar 
  

Egyéb nyelv(ek) - 
  

  

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

Felhasználó szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel, Power Point, Internet, levelezés) 

  

  

Egyéb készségek és kompetenciák 2010 Közigazgatási szakvizsga  
2004 - Multiplikátor képzés (Miskolc) 
2004 - Kistérségi projekt-menedzsment képzési program (Nemzeti Fejlesztési Hivatal Strukturális és 
Kohéziós Alapok Képzéskoordinációs Központja által minősített képzés), 
2004 - Európai Finanszírozási Alapok képzés  (Heves Megyei Önkormányzat és franciaországi Loire 
Atlantique Megye Önkormányzata) 
2003 - Kis-és középvállalkozások humánerőforrásainak fejlesztése (Nemzetközi Bankárképző 
Központ Rt.) 

  

Járművezetői engedély(ek) B- kategóriás jogosítvány. 
  

  
  

Eger, 2016. február 16. 
 


