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BEVEZETÉS 

 

A TÁMOP-2.6.2-12/1program általános célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó 

civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése különösen a hátrányos 

helyzetű térségekben. 

A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra 

fejlesztésével, az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a 

változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását és szakmai innovációs 

képességének megerősödését szolgálja. A TÁMOP 2.6.2-12/1 pályázat az alábbi 

tevékenységeket támogatja: 

1. szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése; 

2. szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása a szervezeti hatékonyság 

növelése érdekében; 

3. más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség, 

4. munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszerbevezetése; 

5. a versenyszférával való együttműködés erősítése; 

6. tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; 

7. munkatársak készségfejlesztése, képzése; 

8. projektmenedzsment; 

9. tájékoztatás, nyilvánosság.  

A fejlesztés eredményeképpen a civil szervezeteknek a munkaerő-piaci szolgáltatások 

rendszerébe való bekapcsolódásra és/vagy az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések 

kidolgozására, megvalósítására nyílik lehetősége. A kidolgozott munkaerő-piaci 

sztenderdeknek megfelelően cél, hogy fejlődjenek a munkaerő-piaci szolgáltatók 

munkatársainak készségei, fejlődjön a munkaerő-piaci szolgáltatók szervezeti kultúrája, a 

TÁMOP-2.6.1-es kiemelt projekt keretében kidolgozott sztenderdeknek megfelelően 

kerüljenek kialakításra a szolgáltatások, ezáltal a szervezetek biztosítani tudják szolgáltatásuk 

minőségét, növekedjen annak hatékonysága, és átláthatóvá, követhetővé váljon az ügyfelek 

útja a szervezetnél, szervezetben. 

A munkaerő piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer alkalmazására 

történő felkészüléssel biztosítható, hogy az ország egész területén azonos színvonalú 

szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.  

A megbízóval egyeztetve a tervezési feladat végrehajtásában a menedzsmenttel és a 

véleményformáló tagokkal történő diagnózis elkészítése volt az első folyamatelem. A tervezés 

során többféle módszertani eszközt is alkalmaztunk, melyek a szervezetfejlesztési terv 

megvalósítását hivatottak alátámasztani. A zárt kérdőív kitöltése után workshopok, 

beszélgetések finomították az adatokat és információkat, melyek a szervezetfejlesztési terv 

keretében a szervezet későbbi minősítésének megalapozását jelentő szakértői csoport 

működését is megalapozták. A diagnóziskészítés eredményeképpen néhány konkrét 

cselekvési javaslat, azok időzítése, illetve a szükséges feltételek megnevezése is elkészült. A 
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diagnózis, a helyzetfelmérés elkészítése és a közös értékelést követően készült el a jelenlegi 

minőségirányítási rendszer kézikönyve. 
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1. AZ EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

BEMUTATÁSA 

 

Az alábbiakban bemutatjuk az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület alapítását, székhelyét, 

telephelyét, működésének körülményeit, tevékenységeit. Kitérünk a szervezet küldetésére és 

jövőképére, szervezeti felépítésére és szervezeti működésére. 

1.1. A szervezet alapadatai 

– A szervezet neve: Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

– A szervezet rövidített neve: ETFE 

– A szervezet angol neve: Association For The Development of Eger Micro-region 

– A szervezet székhelye: 3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

– Telefon: 06-36/817-780 

– E-mail: iroda@etfe.hu 

– A szervezet vezetőjének neve: Pozsikné Hidvégi Éva, alapító, elnök 

– A szervezet elnökségének tagjai: Fodor Géza és dr. Patkós Csaba 

– Jogi, szervezeti forma: egyesület (529) 

– Bírósági nyilvántartási száma: 10-02-0002465 

– Eljáró Bíróság neve: Egri Törvényszék 

– Ügyszáma: 1000/Pk.60007/2012 

– Határozat száma: 21 

– Jogerőre emelkedés dátuma: 2012. április. 11. 

– Létesítő okirat kelte: 2016.12.13 

– Jogállása: nem közhasznú szervezet 

– Adószáma: 18285556-1-10 

– Számlaszáma: MKB Bank Zrt., 10300002-10567886-49020017 

 Közfoglalkoztatási alszámla száma: 10300002-10567886-49020024 

– Statisztikai számjel: 18285556-9499-529-10 

– Cél szerinti besorolása: településfejlesztési tevékenység 

– Működési terület: Heves megye 

– Alapító tagok száma: 13 

– Alapító tagok: 10 önkormányzat, 1 intézmény és 2 magán személy 

  tíz Eger környéki települési önkormányzat Andornaktálya Település 

Önkormányzata, Demjén Község Önkormányzata, Egerszalók Község 

Önkormányzata, Egerszólát Község Önkormányzata, Feldebrő Község 

Önkormányzata, Felsőtárkány Község Önkormányzata, Maklár Község 

Önkormányzata, Novaj Község Önkormányzata, Ostoros Község 

Önkormányzata, Szarvaskő Község Önkormányzata, 

 az Eszterházy Károly Főiskola AGRIA-Innorégió Tudáscentrum, 

 és két magánszemély Jordán Péter, Pozsikné Hidvégi Éva. 
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– Jelenlegi taglétszám: 13 

– Önkéntes törvény hatálya alá tartozik: 2014. március 3. 

1.2. A szervezet története, alapítása 

Az Egyesület 2012. február 21-én alakult Egerben 10 önkormányzat, 1 intézmény és 2 

magánszemély jóvoltából, olyan nonprofit szolgáltató, koordinációs és érdekvédelmi, 

társadalmi szervezetként, melynek célja az egri térségben működő önkormányzati-, magán-, a 

civil szektor és kutatási intézmények együttműködésének erősítése. Feladata, hogy az 

együttműködés keretein belül az egyes településéken átívelő problémákra hatékony megoldást 

találjon, különös tekintettel az alábbiakra: 

– A természeti és kulturális örökség megőrzése; 

– Környezet- és természetvédelem; 

– Kistérségi kohézió erősítése; 

– Foglalkoztatás; 

– Munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása a térségben. 

Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület alapító tagjai: tíz Eger környéki települési 

önkormányzat (Andornaktálya Település Önkormányzata, Demjén Község Önkormányzata, 

Egerszalók Község Önkormányzata, Egerszólát Község Önkormányzata, Feldebrő Község 

Önkormányzata, Felsőtárkány Község Önkormányzata, Maklár Község Önkormányzata, 

Novaj Község Önkormányzata, Ostoros Község Önkormányzata, Szarvaskő Község 

Önkormányzata), az Eszterházy Károly Főiskola AGRIA-Innorégió Tudáscentrum, és két 

magánszemély Jordán Péter, Pozsikné Hidvégi Éva. Tagjaik beosztásai (hiszen az 

önkormányzatokat a polgármesterek képviselik), tanulmányai és az önkormányzati, civil és 

tudományos szektorban végzett több éves szakmai munkájuk révén széles rálátással 

rendelkeznek a hazai önkormányzati, nonprofit és tudományos szervezetek égető problémáira. 

E széleskörű szakmai tapasztalatokat felhasználva szeretne az Egyesület a megyei települési 

önkormányzatok, civil és tudományos szervezetek (magánszemélyek) segítségére lenni, más 

önkormányzati, civil és tudományos szervezetekkel együttműködni, munkájukat, hatékony 

működésüket tanácsadással, szolgáltatásokkal segíteni. 

Főként azért vállalkoztak az egyesület megalapítására, hogy alkalmas közeget teremtsenek 

a maguk és környezetük fejlődésére nyitott szervezeteknek, a bennük dolgozó embereknek, 

önkénteseknek. Valamint, hogy rendszeres találkozási lehetőséget biztosítsanak egymással, és 

hogy az itt végzett tevékenységeikkel más területen is kipróbálják magukat, 

kibontakoztathassák szervezési és emberi képességeiket. 

A tagok összetartó, empatikus emberek, nagy kapcsolati tőkével, bizalmon alapuló 

kapcsolatokkal, nagy ismeretségi körrel. A 13 főből 10 fő férfi és három nő, többségük 

felsőfokú végzettségű. Közös jellemzőjük a tenni akarás, mindannyian tettre kész, tevékeny 

emberek, akik szeretnék szebbé, jobbá tenni környezetüket, értelmes célokkal gazdagabbá 

tenni életüket.  
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A szervezet székhelyén (3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1.) működik az egyesület irodája, 

mely helyet ad a munkaszervezet tevékenységének. Bár az ingatlan, ahol a szervezet 

működik, nem saját tulajdonban van, az irodahasználat minimális használati díjért történik, 

ingyenes eszközhasználat mellett. Az iroda 20,23 négyzetméter, berendezése modern, 

korszerű, a szolgáltatások nyújtásához, az ügyfelek fogadásához megfelelő színvonalú és 

minden szükséges eszközzel ellátott. Ha további helységekre van szükség, akkor azt az 

ingatlanon belül meg tudják oldani. A szervezetnek bejegyzett telephelye nincs. 
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2. AZ EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET MISSZIÓJA, 

KÜLDETÉSE, JÖVŐKÉPE ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

2.1. A szervezet missziója 

„Missziónk a térségben élők életminőségének javítása, az épített és szellemi-kulturális és a 

kapcsolódó természeti örökség megőrzése, ápolása, valamint a térség jövedelemteremtő 

képességének növelése, a munkanélküliség csökkentése, a munkahelyteremtés elősegítése.” 

2.2. A szervezet küldetése 

„Küldetésünk, hogy céljaink elérése érdekében stratégiai terveket dolgozzunk 

ki, projekteket generáljunk és valósítsunk meg, pályázati és egyéb forrásokat hozzunk a 

térségbe. A jövőképünk elérése érdekében együttműködjünk kormányzati, önkormányzati, 

gazdasági és civil szervezetekkel, illetve elősegítsük tagjaink érdekérvényesítését.” 

2.3. A szervezet jövőképe 

„A versenyképes gazdaság és a csökkenő munkanélküliség támogatása, a kulturális és a 

kapcsolódó természeti örökség megőrzése, az életminőség javulása, az elvándorlás 

csökkenése és a fiatalok térségben tartása.” 

2.4. Alapszabály szerinti tevékenységek 

1. A természeti és a kulturális örökség megőrzése, a vidék önfenntartó képességének 

fokozása, a szociális gazdaság megteremtése. 

– A kistérség hagyományos tájegységre jellemző szokásainak, hagyományainak, 

termékeinek feltárása, újjáélesztésének elősegítése. 

– A természeti és a kulturális örökség megőrzése, a vidék önfenntartó képességének 

fokozása, a szociális gazdaság megteremtése. 

– A kistérség hagyományos tájegységre jellemző szokásainak, hagyományainak, 

termékeinek feltárása, újjáélesztésének elősegítése. 

– A helyi termékek országos és országhatáron átnyúló marketingjének elősegítése, a 

helyi piacok létrehozásának ösztönzése. 

– Rendezvények, programok térségi szinten történő összehangolása, az egyedi 

tájjellegre jellemző programok megőrzésének, újjáélesztésének ösztönzése. 

– A meglévő bőséges kulturális erőforrások feltárása, összpontosítása. 

– A programok, rendezvények szervezésében történő együttműködés koordinálása és 

elősegítése. 

– A mezőgazdaság termelőképességének megtartása, a térség önellátási 

képességének növelése. 

2. Környezet- és természetvédelem. 

– A térségi természeti környezet fenntarthatóságának javítása. 
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– Fenntartható életmóddal kapcsolatos tudatformálás, az energiatudatos gondolkodás 

elősegítése. 

– A megújuló energiaforrások nagyobb mértékű hasznosításának elősegítése, 

használatuknak minél szélesebb körben történő megismertetésével, tudatosításával, 

alkalmazásával, illetve mintaprojektek megvalósítása útján. 

– A térség energiafüggésének csökkentése, az energiaszerkezet diverzifikálása. 

– A kerékpáros közlekedés, valamint a tömegközlekedés használatának 

népszerűsítése, infrastruktúrájának fejlesztése. 

3. Kistérségi kohézió erősítése. 

– A területfejlesztés javítása érdekében szükséges a bevált gyakorlatok és a közös 

megoldások megismerése. 

– Pályázati rendszerek kihasználása. Európai uniós és hazai források felkutatásával 

elősegítse a régió hatékony fejlődését, közös projektek megvalósítását. 

– Céljai megvalósításához szükséges információk gyűjtése, szelektálása, 

rendszerezése, feldolgozása, közös információs adatbázis kidolgozása, 

működtetése. 

– Kistérségi civil fórum működtetése. Műhelyfoglalkozások, partnertalálkozók 

megszervezése. Témakörönként munkacsoportok működtetése. Partnerkapcsolatok 

létrehozásának ösztönzése. 

– A civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok 

együttműködésének elősegítése. Az önkormányzati döntés-előkészítésben, a 

döntések végrehajtásában és az értékelésben a civil szervezetek 

közreműködésének erősítése. 

– Civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése. 

Szakmai tanácsadási rendszer működtetése. 

– A szomszédos, európai uniós tagállamok társadalmi szervezeteivel folytatott 

együttműködés, illetve a civil társadalmi aktivitás elősegítése. 

– Civil szervezetek, oktatási, felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra 

kapcsolatainak és együttműködési lehetőségeinek fejlesztése, az Egyesület céljai 

mentén. 

– Civil szervezetek jelenlétének elősegítése, hazai és határon túli rendezvényeken, 

fesztiválokon. A kistérség civil szférájának bemutatása kiadványokban, 

elektronikus és írott szakmai sajtóban. 

4. Foglalkoztatás. Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a térségben. 

– Munkaerő-piaci felmérések és adatbázisok készítése a térségben, ez alapján 

munkaerő-piaci foglalkoztatási információk nyújtása a munkáltatóknak és a 

munkavállalóknak, valamint az ehhez kapcsolódó minőségirányítási rendszer 

bevezetése.  

– Munkavállalók foglalkoztatása, munkaközvetítés. 
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– A térség gazdasági és oktatási szereplői körében a szervezeti kapacitások és 

potenciálok, képzési, munka- és gyakornoki hely kínálatok és tanácsadási 

szolgáltatások felmérése. 

– Munkába állást elősegítő képzési lehetőségek megszervezése, álláskeresési 

technikák oktatása. 

– Munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási 

tanácsadás és munkavállalói képességeket fejlesztő csoportos foglalkozások 

szervezése. 

– Álláskereső Klub működtetése. 

– Rehabilitációs mentori szolgáltatás. 

– Képzési és állásbörze szervezése. 

5. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, integrációjának 

elősegítése. 

– A  hátrányos helyzetből fakadó problémák mérséklése. A szociális hátrányok 

kompenzálása. 

– Nevelési, oktatási, képességfejlesztési feladatok megvalósítása, Tanoda 

kialakításával az egyesület tagtelepülésein. 

– A tudatos életpálya-építést, valamint a továbbtanulást közvetlenül segítő 

tevékenységek biztosítása. 

– Egészségvédelmi programok, drog-prevenciós foglalkozások szervezése. 

– Szabadidős, művészeti-, és sportprogramok, klubfoglalkozások, műhelymunkák 

működtetése. 
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3. A SZERVEZET MŰKÖDÉSE 

 

Az egyesület működésének megismerése nem lehetséges a szervezet struktúrájának, 

irányításának és vezetésnek, illetve gazdálkodásának megismerése nélkül.  

3.1. A szervezet struktúrája, irányítása és vezetése 

Az Egyesület az Alapszabályban rögzített szervezeti felépítés szerint működik. 

Az Egyesület szervei: 

– Közgyűlés 

– Elnökség (3 fő) 

– Felügyelőbizottság (3 fő) 

 

3.1.1. A Közgyűlés  

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést 

évente – legalább – egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok 

közlésével. 

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

– az Alapszabály megállapítása és módosítása; 

– a tagfelvétel és a tag kizárása, amelyről bármely tag kezdeményezésére a Közgyűlés a 

jelenlévő tagok háromnegyedes szavazat többségével dönt; 

– az éves költségvetés meghatározása és elfogadása; 

– az Egyesület éves számviteli beszámolójának - ezen belül az ügyvezető szervnek az 

Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása; 

– a tagdíj mértékének megállapítása; 

– az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, úgyszintén 

feloszlásának, megszűnésének kimondása; ilyen jellegű tevékenység végzése esetén 

befektetési szabályzat elfogadása; 

– a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

– a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az Egyesülettel munkaviszonyban áll; 

– az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

– a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 

– a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása; 

– a végelszámoló kijelölése; 

– választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása ás díjazásának megállapítása; 
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– valamint döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a 

hatáskörébe utal. 

3.1.2. Az Elnökség  

Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az 

Elnökség tagjai. Az Elnökség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző és 

képviseleti szerve. Az Elnökség gondoskodik az Alapszabály rendelkezésének és a Közgyűlés 

határozatainak végrehajtásáról, szervezi és irányítja a társadalmi szervezet munkáját. 

Az Elnökség tagjai az Elnök és két elnökségi tag. A háromtagú Elnökséget a Közgyűlés 

választja meg 5 év határozott időtartamra.  

Jelenleg az Elnökség tagjai: 

– Pozsikné Hidvégi Éva (Több mint 10 éves település- és területfejlesztési, projekt 

generálásban, pályázat írásban és megvalósításában szerzett tapasztalattal, továbbá 

munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtás terén legalább 2 éves gyakorlattal rendelkezik, az 

egyesület alapítója.); 

– Fodor Géza (2010 óta Demjén község polgármestere, több éves településfejlesztési, 

továbbá közmunkaprogram irányításában közel 4 éves tapasztalattal rendelkezik, 

mikro-térségi együttműködések tagja, az egyesület alapító tagönkormányzatának 

képviselője.); 

– Dr. Patkós Csaba (Település- és területfejlesztésben, projektgenerálásban, 

térségfejlesztési programok kidolgozásában több mint 10 éves tapasztalattal 

rendelkezik. Európai Uniós pályázatok projektmenedzsere. Munkaerő-piaci 

szolgáltatás nyújtás terén legalább 2 éves gyakorlata van, az Eszterházy Károly 

Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézetének vezetője.); 

– meghívott a FEB elnök javaslattételi, véleményezési jogkörrel. 

Az Elnökség feladata és hatásköre: 

– az Egyesület folyamatos működésének biztosítása;  

– az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala; 

– a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 

– az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 

– az Egyesület képviselete;  

– az Egyesület tagnyilvántartásának vezetése, a változások nyilvántartásba vételének 

kezdeményezése a Közgyűlés határozata alapján;  

– az Egyesület Közgyűlése és az Elnökség határozatainak nyilvántartása; 

– a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; 

– az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

– az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

– az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és Közgyűlés elé 

terjesztése; 
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– a személyzeti munka irányítása; 

– a tisztségviselők beszámoltatása; 

– az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

– részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

– az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

– az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

– az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 

– döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe 

utal. 

3.1.3. Az Egyesület Elnöke 

Az Elnökség és az Egyesület képviseletére az Elnök jogosult, aki képviseleti jogát önállóan 

gyakorolja, és akit a Közgyűlés öt éves időtartamra közvetlenül választ meg. Az Elnök 

tevékenységével a Közgyűlésnek felel. 

Jelenleg az Egyesület Elnöke: Pozsikné Hidvégi Éva 

Az Elnök feladata és hatásköre: 

– az Egyesület tevékenységének irányítása; 

– a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; 

– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe 

tartozó kérdésekben; 

– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 

– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; 

– irányítja az Elnökség munkáját; vezeti az Elnökség üléseit; 

– képviseli az Egyesületet; 

– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 

– összehívja az Elnökség üléseit; 

– vezeti az ügyintéző apparátust; 

– irányítja az Egyesület gazdálkodását; 

– gyakorolja a munkáltatói jogokat; 

– minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal; 

– az Egyesület fejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása; 

– az éves program előkésztése, 

– az Egyesület gazdálkodásának, a Közgyűlés, ill. az Elnökség iránymutatásainak 

megfelelő irányítása. 

3.1.4. A Felügyelőbizottság 

A Felügyelőbizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés választja meg öt évre, az 

összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével. A Felügyelőbizottság feladata az 
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egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi határozatok 

végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 

Jelenleg a Felügyelőbizottság tagjai: 

– Jordán Péter (anyja születési neve: Simon Ibolya; lakóhelye: 3325 Noszvaj, Kossuth 

Lajos u. 55.) FEB elnök; 

– Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin (anyja születési neve: Kádár Anna; lakóhelye: 3327 

Novaj, Imre utca 38.) FEB tag; 

– Szabóné Balla Marianna (anyja születési neve: Gál Mária Margit; lakóhelye: 3323 

Szarvaskő, Fő út 4.) FEB tag. 

A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre: 

– Összehívja az Egyesület Közgyűlésének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak 

napirendjére, ha megítélése szerint az Elnökség tevékenysége jogszabályba, az 

Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az 

Egyesület vagy a tagok érdekeit. 

– A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, 

és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni. 

– Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló jogszabályok szerinti beszámolóról és az 

adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés részére. 

– Ellenőrzi az Egyesület és munkaszervezete működését és gazdálkodását. 

– Ennek során az Egyesület számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 

vezető tisztségviselőktől és a szervezet munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi 

személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 

szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

– A Felügyelőbizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan 

jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 

(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 

illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé. 

– Ha a Felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon 

belül – nem hívták össze a Közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a 

Felügyelőbizottság is jogosult. 

– A Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 

ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg. 

3.1.5. Az Egyesület szerveinek működése 

A Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelőbizottság az Alapszabályban meghatározott 

módon végzi a munkáját, és hozzák meg a hatáskörükbe tartozó döntéseket. Az Egyesület 

közgyűlésének és elnökségének döntéseit – amennyiben az Alapszabály másként nem 

rendelkezik - egyszerű többséggel hozza, határozati formában. A Közgyűlés féléves, míg a 
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Vezetőség negyedéves rendszerességgel, esetleg több alkalommal is találkozik, illetve napi 

internetes kommunikációs kapcsolatban áll. 

A szervezet vezetése kiemelten fontosnak tartja a minőségközpontú szervezeti értékrend 

kialakítását, s ennek megvalósításában elkötelezett. 

A napi operatív működéséhez szükséges döntéseket az elnök, Pozsikné Hidvégi Éva hozza 

meg, munkáját az Alapszabályban és a kapcsolódó szerződésekben foglaltak alapján, de mint 

elnök személyes indíttatásból végzi. Az egyesület bejelentkezett a közérdekű önkéntes 

törvény hatálya alá és folyamatosan törekszik önkéntesek bevonására. 

3.2. A szervezet gazdálkodása 

Az Egyesület bevételét hagyományosan a tagdíjak adják, melyhez további pályázati és 

szolgáltatási bevételek, valamint 2014 óta a Munkaügyi Központ által támogatott 

közfoglalkoztatottak bértámogatása kapcsolódik. Terveik szerint az elkövetkezendő években a 

bevételi oldalon egyre inkább hangsúlyt kapnak az Egyesület külső fél felé történő – 

elsősorban munkaerő-piaci - szolgáltató tevékenységéből származó bevételek, melyek a 

jövőben lehetőséget teremtenek a szervezet anyagi helyzetének stabilizálására. Az egyesület 

egyre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni arra is, hogy minél több egyesületi szintű projektötlet, 

pályázat szülessen meg és kerüljön beadásra, hogy nyertes pályázatok esetén a megvalósuló 

projektekkel tovább tudja támogatni és erősíteni az Egyesület tagtelepüléseit. 

A kiadási oldalt a pályázati regisztrációs díjak, valamint az Egyesület működési 

(számlavezetési, irodahasználati, könyvelési, honlap-fejlesztési stb.) kiadásai jelentetik. 

A szervezet 2012-től kettős könyvelést végez, melyet egy mérlegképes könyvelő 

vállalkozás végez az elnök irányítása mellett. 
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4. MINŐSÉGPOLITIKA (VEZETŐI NYILATKOZAT) 

 

Az Egyesület tevékenységeit jellemzi a minőségi munkavégzés és a minőség- és 

szervezetfejlesztés iránti elhivatottság annak érdekében, hogy az ügyfelek, vevők, partnerek 

elvárásainak mindig a lehető legjobb és elvárható színvonalon tudjon megfelelni.  

Az Egyesület vezetése és munkatársai ezért folyamatosan törekednek arra és célul tűzték 

ki, hogy 

– szolgáltatásai megfeleljenek a vonatkozó törvényi és hatósági szabályozásoknak; 

– szolgáltatásaival a közvetlen és közvetett célcsoportok is elégedettek legyenek; 

– programjai korszerű szakmai ismereteken alapuljanak; 

– a tevékenységeiben résztvevő munkatársak képzését, oktatását, szakmai fejlődését 

biztosítja azért, hogy mindenkor képesek legyenek az adott feladatok magas szintű 

szakmai megvalósítására; 

– tevékenységének eredményeit és hatását rendszeresen elemezze, annak tapasztalatait 

beépítse programjaiba. 

Az Egyesület tagjai tudatában vannak, hogy olyan minőségű szolgáltatásokat kell 

nyújtaniuk, amelyek megfelelnek a kor kihívásainak. A minőség iránti elkötelezettséget az 

Egyesület minden munkatársától, önkéntesétől elvárja. Minőségpolitikáját a szervezet minden 

munkatársával és tagjával, valamint igény szerint partnereivel és a szolgáltatásokat igénybe 

vevőkkel is megismerteti. Az Egyesület mérhető minőségcélokat határoz meg, amelyeket 

dokumentál és nyilvánossá tesz. 

A szolgáltatásokat igénybevevők és a megbízók elégedettségét igényeik és szükségleteik 

folyamatos nyomon követésével, véleményük és javaslataik felmérésével és az Egyesület 

működésébe történő visszacsatolásával igyekszik kivívni. 

A szervezet folyamatosan figyelemmel kíséri és felméri a szolgáltatásaival szemben 

támasztott újabb elvárásokat, törvényi és hatósági változásokat, és az ebből fakadó 

fejlesztéseket beépíti tevékenységébe. A szolgáltatások eredményességének feltétele a kitűzött 

célok elérése érdekében végzett tevékenység, ezért a szervezet minden szintjének feladata és 

felelőssége a minőségirányítás szellemében tevékenykedni. Az Egyesület kollektívája a 

minőségi munkát úgy értelmezi, hogy a dokumentációk, jogszabályok, előírások ismerete és 

betartása, valamint az ügyfelek, partnerek igényeinek megfelelő ismeretek és szolgáltatások 

nyújtása biztosítja, hogy tevékenységük a működési területükön nélkülözhetetlen legyen. Az 

Egyesület vezetése gondoskodik szolgáltatásai minőségének fenntartásáról, meghatározza az 

eredményes ellátáshoz szükséges feltételeket és biztosítja azok betartását. 

Az Egyesület nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tevékenységét magas szakmai színvonalon 

végezze, ezzel hozzájárulva partnerei elégedettségéhez. Ennek megvalósítása érdekében 

minőségirányítási rendszert működtet, amelynek keretében a minőségcélokat és a szolgáltatási 

tevékenységeket évente felülvizsgálja, értékeli és fejleszti. 

Az Egyesület célja, hogy a környezetében működő civil szervezetekkel, munkáltatókkal, 

önkormányzatokkal, közigazgatási szervekkel hosszú távú, magas szakmai színvonalú, 



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

19 

bizalmi kapcsolatot építsen ki, valamint az együttműködéssel minden érintett sikerét 

támogassa, illetve előmozdítsa. 

Az Egyesület távlati célja, hogy pénzügyileg önfenntartó legyen. Az Egyesület 

minőségirányítási rendszerét úgy alakította ki és folyamatos fejlesztése során azt tartja szem 

előtt, hogy megfeleljen: 

– a társadalmi céloknak; 

– a jogszabályi és hatósági elvárásoknak, illetve a belső szabályzatoknak; 

– a felügyeleti szervek elvárásának; 

– az egyesületi tagok, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek igényeinek; 

– az együttműködő állami és társadalmi szervezeteknek.  

A minőségirányítási rendszer alapján történő működés és a folyamatos fejlesztés 

követelményét minden munkatárs (munkavállalók, az egyesület tagjai és önkéntesei) 

elfogadja, ehhez megkapja a szükséges felkészítést, így feladatait ennek tudatában végzi. A 

folyamatos fejlesztés érdekében az elnökség rendszeresen értékeli a szolgáltatásokat, az 

Egyesület tevékenységét, megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Eger, 2014. június 20. 

Pozsikné Hidvégi Éva 

elnök 

5. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

 

A Minőségirányítási Rendszer Kézikönyvben használt és egységes értelmezéséhez 

szükséges fogalom, kifejezések meghatározásai és rövidítései kerülnek betűrendben 

meghatározásra, értelmezésre: 

 

Általános célú képzés: Olyan képzés, amely az általános műveltség növelését célozza, amely 

hozzájárul a személyiség fejlődéséhez. 

Alvállalkozó: Az egyesülettel szerződéses kapcsolatban álló jogi vagy magánszemély, 

amely/aki az egyesület részére valamilyen munkát végez, ami a folyamatok teljesítéséhez 

szükséges.  

Beszállító: Az egyesülettel szerződéses kapcsolatban álló jogi vagy magánszemély, 

amelytől/akitől az egyesület valamilyen terméket vásárol és/vagy szolgáltatást szerez be, amit 

a folyamataiban felhasznál. 

Eljárás: Egy tevékenység vagy folyamat elvégzésének előírt módja. 

Eljárásrendek: A kézikönyv részeként tartalmazza az irányítási rendszer Munkaerő-piaci 

szolgáltatások folyamatleírásaihoz kapcsolódó eljárásrendeket.  

Elméleti tanóra: A képzésnek a megszerezni kívánt képesítéshez, kompetenciához szükséges 

elméleti tudás megszerzését biztosító, 45 percet elérő időtartamú egysége.  



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

20 

Eredményesség: Az egyesület által végzett tevékenységek megvalósításának és a tervezett 

eredmények elérésének mértéke. 

Értékelés: A meghatározott célkitűzések összehasonlítása a tevékenységének eredményével. 

Értékrend: Elvárások, értelmezések összegzése, amelyek megadják, hogy a munkatársak 

hogyan viselkedjenek, és amelyek alapját képezik a partneri kapcsolatok kezelésének (pl.: 

bizalom, támogatás). 

Fejlesztés: Az egyesület irányítási rendszerének az a része, amely a minőségi és egyéb vállalt 

követelmények teljesítési képességeinek növelésére irányítja. 

Feljegyzés: Olyan dokumentum, amely tevékenységekről vagy elért eredményekről objektív 

bizonyítékot szolgáltat. A kézikönyv részeként tartalmazza a kézikönyvben és a 

folyamatleírásokban és eljárásrendekben meghivatkozott, ill. jogszabályok és más szabályozó 

által igényelt feljegyzések készítését, ellenőrzését, jóváhagyását, elrendelését, használatát és 

módosítását. 

Folyamat: A tevékenységek olyan rendszere, amely erőforrásokat használ ahhoz, hogy 

bemeneteket kimenetekké alakítson át. Az egyesület által szabályozott feltételek között 

tervezett egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan sorozata, 

melynek végrehajtása során igazoltan értéket hoz létre. 

Folyamatos fejlesztés: Az egyesület által támasztott követelmények teljesítési képességének 

növelésére irányuló ismétlődő tevékenység. 

Formalapok, űrlapok: A formanyomtatványok, formalapok, űrlapok, számítógépes sablonok 

azt a célt szolgálják, hogy a tevékenységek, a tények, az adatok, a döntések, az utasítások 

rögzítése egységes, alaki és tartalmi szempontból az előírásoknak megfelelő, előre elkészített 

felépítésű űrlapon történjen. Az így kitöltött formanyomtatványok a szükséges igazolások és 

hitelesítések után előírásként vagy feljegyzésként, bizonylatként szolgálnak. Ezek 

megtalálhatóak az Egyesület dokumentációiban. A formalapok, űrlapok kidolgozásáért az 

elnök felelős. 

Hatásosság: A tervezett tevékenységek megvalósításának és a tervezett eredmények 

elérésének mértéke (eredmény, hatás). 

Hatékonyság: Az elért eredmény és a felhasznált erőforrások viszonya. 

Helyesbítés: Az egyesület tevékenysége egy észlelt nem-megfelelőség megszüntetésére. 

Helyesbítő tevékenység: Olyan tevékenység, amelyet azért foganatosítottak, hogy egy már 

meglévő nem megfelelőség, hiba okait vagy más nem kívánatos helyzetet megszüntessenek és 

megakadályozzák annak ismételt előfordulását. 

Infrastruktúra: Az egyesület működéséhez szükséges feltételek, berendezések, eszközök és 

szolgáltatások rendszere. 

Irányítás: Az egyesület folyamataira és annak minőségére ható összehangolt koordináló, 

irányító tevékenység a szervezet vezetésére és folyamatok ellenőrzésére.  
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Irányítási rendszer: A szervezeti felépítés (struktúra), a feladatkörök, a tevékenységek, 

folyamatok egymással kapcsolatos vagy kölcsönhatásban álló elemeinek összessége, amely 

megadja a bevezetés, működtetés, fenntartás szervezett eljárásait és módszereit ahhoz, hogy 

az egyesület képes legyen eleget tenni a vevő és az alkalmazandó jogszabályok 

követelményeinek. 

Jövőkép: A szervezet ideál-képét megfogalmazó írásmű, amely összegzi, hogy milyen 

szervezetté szeretne/kíván válni. 

Kézikönyv: Olyan dokumentum, amely bemutatja az egyesület irányítási és 

szervezetfejlesztési rendszerét, felelősségeket és hatásköröket és meghatározza az egyesület 

munkatársainak minőséggel és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos feladatait, felelősségeit és 

milyen okok indokolják a szolgáltatás/szervezet létrejöttét, működését. 

Megelőző tevékenység: Olyan tevékenység, amelyet azért foganatosítottak, hogy a lehetséges 

nem megfelelőség, hiba okait vagy más nem kívánatos helyzetet megszüntessenek azzal a 

céllal, hogy megakadályozzák előfordulását. 

Megfelelőség: Az előírt követelmények teljesülése. E meghatározás egy vagy több minőségi 

jellemzőnek vagy az irányítási rendszer egy vagy több elemének az előírt követelményeknek 

való megfelelését jelenti. 

Minőség: Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy 

meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Az egység lehet: folyamat, termék, szervezet. 

Minőségbiztosítás: Az egyesület irányítási rendszerének az a része, amely a bizalom 

megteremtésére irányul, hogy a minőségi követelmények teljesüljenek. 

Minőségcél: Az egyesület által megfogalmazott törekvések konkrét meghatározása a kliensek 

és más érdekelt felek igényei kielégítésére, az irányítási rendszer fejlesztésére és a 

minőségpolitikában kinyilvánított célkitűzések megvalósítására, ill. olyan dokumentum, mely 

előírja, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez milyen erőforrásokat kell 

alkalmaznia egy meghatározott projekthez, szolgáltatásokhoz, folyamathoz vagy 

szerződéshez. A minőséggel kapcsolatos valami, amire törekednek, vagy amit el akarnak érni. 

(A minőségcélok alapuljanak a szervezet minőségpolitikáján). A minőségcélokat a szervezet 

különböző szintjein ki lehet tűzni (stratégiai, vezetési, operatív). Az operatív szinten a 

minőségcélok legyenek számszerűsítve. 

Minőségellenőrzés: Valamely termék vagy szolgáltatás egy vagy több jellemzőjének 

ellenőrzése, az eredmények összehasonlítása az elvárásokkal, az elvárásoknak való 

megfelelőség meghatározása céljából. 

Minőségirányítási audit: Rendszeres és független vizsgálat annak meghatározására, hogy a 

minőséggel kapcsolatos tevékenységek és a rájuk vonatkozó eredmények megfelelnek-e a 

tervezett intézkedéseknek, ezeket az intézkedéseket hatásosan megvalósították-e, és 

alkalmasak-e ezek a célok elérésére. 
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Minőségirányítási kézikönyv: A Minőségirányítási kézikönyv az egyesület Szervezeti és 

Szolgáltatásnyújtási Minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma. Ismerteti az 

egyesület minőségirányítását, szervezeti és szolgáltatásnyújtási minőségirányítási rendszerét, 

meghatározza az egyesület minőséggel kapcsolatos célkitűzéseit, tevékenységeit, szervezeti- 

és felelősségi viszonyait. 

Minőségirányítási rendszer: A minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti 

felépítés, eljárások, folyamatok és erőforrások. 

Minőségpolitika: Az egyesület tevékenységére, minőségirányítására vonatkozó hivatalosan 

megfogalmazott és kinyilvánított általános szándéka és irányvonala. 

Minőségszabályozás: Az egyesület irányítási rendszerének az a része, amely a minőségi 

követelmények teljesítésére irányul. 

Minőségtervezés: Az egyesület minőségpolitikájában kinyilvánított célkitűzések valamint 

operatív folyamatok és a minőségi tervben részletezett és rögzített célok eléréséhez szükséges 

erőforrások meghatározása. 

Nem megfelelőség: Valamely előírt követelmény nem teljesülése. E meghatározás egy vagy 

több minőségi jellemzőnek vagy az irányítási rendszer egy vagy több elemének az előírt 

követelményektől való eltérését vagy hiányát jelenti. 

Szervezet (egyesület): Egy vagy több folyamat, tevékenység végrehajtása érdekében 

létrehozott munkatársak csoportja és feltételrendszere, a felelősségi körök, a hatáskörök és a 

kapcsolatok elrendezésével. 

Szerződés: Dokumentált megállapodás két fél között az elfogadott követelményekről, az 

igényekről és az elvárásokról. 

Szolgáltatás: Egy folyamat eredménye. 

Tervezés és fejlesztés: Az egyesület irányítási rendszerét felépítő folyamatok összessége, 

amely a követelményeket előírt jellemzőkké vagy egy termék, folyamat vagy rendszer 

előírásává alakítja át. 

Vezetés, felső vezetés: A minőségügyi rendszer főbb funkcióit ellátó személyek és a 

szervezet gazdasági vezetőinek csoportja. 

Vezetőségi átvizsgálás: A felső vezetőség hivatalos értékelése a Szervezeti és 

Szolgáltatásnyújtási Minőségirányítási Rendszer állapotáról és megfelelőségéről a 

minőségpolitikát és a célkitűzéseket illetően. 

Vevő (Partner): Ügyfelek, szervezetek, személy, akik felé a tevékenység irányul, aki az 

egyesület szolgáltatásait igénybe veszi. 

Vevői elégedettség: A szolgáltatásba, képzésben résztvevő véleménye arról, hogy a nyújtott 

szolgáltatás milyen mértékben nem elégítette ki igényeit és elvárásait. 

Vevői megelégedettség: A szolgáltatásba, képzésben résztvevő véleménye arról, hogy a 

nyújtott szolgáltatás milyen mértékben elégítette ki igényeit és elvárásait.  
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6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 

 

Az egyesület vezetősége kinyilvánította elkötelezettségét a TÁMOP 2.6.2. előírásainak és 

követelményeinek megfelelő irányítási rendszer létrehozására, bevezetésére és fenntartására, 

valamint a folyamatos fejlesztésre és az eredményesség növelésére. A Közgyűlésen 

meghatározásra került egy munkaterv, amely tartalmazza, hogy az egyes munkaerő-piaci 

szolgáltatások egyszerre kerülnek bevezetésre 2014. augusztus 1-től kezdődően. 

6.1. Általános elvek a rendszer működésével kapcsolatban 

Az Egyesület a Minőségirányítási Rendszere kialakításakor azonosította a munkaerő-piaci 

szolgáltatások megvalósításához szükséges folyamatait, azok sorrendjét és kapcsolódásait, 

meghatározta a folyamatok működtetéséhez szükséges erőforrásokat és követelményeket, a 

folyamatokat ellenőrzi, méri, és ennek eredményeit felhasználja azok fejlesztéséhez. A 

meghatározott követelmények a dokumentációs rendszerben rögzítésre kerültek.  

A rendszerben meghatározásra kerültek az egyesület által nyújtott munkaerő-piaci 

szolgáltatások. A munkaerő-piaci szolgáltatások esetében tartalmazza azok 

– megnevezését, 

– az adott szolgáltatás célját, 

– célcsoportját, 

– tartalmát, 

– az elvárt eredményeket (a kapcsolódó indikátorokat), 

– szükséges erőforrásokat (szolgáltatás sztenderdje szerint).  

Meghatározásra kerültek a munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásának infrastrukturális 

körülményei, a szolgáltatás nyújtásának tárgyi feltételei, a szervezet anyagi stabilitásához 

szükséges feltételrendszere, az együttműködői, partneri körre vonatkozó releváns eljárások. 

6.2. A dokumentációs rendszer felépítése és kezelése 

Az egyesület dokumentált irányítási rendszert hozott létre és tart fenn. A dokumentációs 

rendszer az irányítási rendszer részeként került kialakításra, melyben a szabályozásba bevont 

területeken alkalmazott összes dokumentum, adat és feljegyzés kezelése, kiadása, módosítása 

szabályozott, ellenőrizhető és fejleszthető.  

A dokumentációs rendszer hatékony eszköz annak biztosítására és fenntartására, hogy az 

egyesület folyamatait, tevékenységeit, ill. ezek eredményeit (szellemi terméket, szolgáltatást) 

a rendszer követelményeinek megfelelően teljesíteni és igazolni tudja.  

A dokumentációs rendszer úgy került kialakításra, hogy az irányítási rendszer szabályozása 

alá vont összes dokumentum és adat kezelése, kiadása, módosítása szabályozható és 

ellenőrizhető legyen. 

 

A dokumentációs rendszer felépítése 
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A többszintű irányítási rendszernek megfelelően a Minőségirányítási Rendszer Kézikönyve 

az Egyesület bemutatását, küldetését és jövőképét, szervezeti felépítését és működését, a 

minőségpolitikát és a folyamatleírásokat, eljárásrendet, feljegyzéseket, formalapokat, 

űrlapokat és a mellékleteket tartalmazza. 

 

Szabályozó dokumentumok 

– Jogszabályok, 

– Minőségpolitika, 

– Minőségpolitikai célok, 

– Minőségirányítási kézikönyv, 

– Szervezeti és Működési Szabályzat, 

– egyéb szabályzatok (pl.: Panaszkezelési szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, 

Ügyfélfogadási rend stb.), 

– Módszertani utasítások. 

Keletkezési helytől függően megkülönböztetjük a szervezet által készített 

dokumentumokat, ezeket „belső dokumentumoknak”, míg a szervezetre vonatkozó, de nem a 

szervezet által elkészített szabályozó dokumentumokat „külső dokumentumoknak” nevezzük. 

 

A minőségirányítási rendszer szintjei 

Egyesületünk hatékony és sikeres működéséhez a minőségirányítási rendszer alábbi 

szintjeit határoztuk meg: 

– minőségpolitika, 

– folyamatleírások, eljárások, 

– feljegyzések,  

– formalapok, űrlapok, 

– szabályzatok. 

A Minőségpolitika kifejezi az Egyesület elnökségének és a munkatársaknak a 

minőséghez, a minőségi szakmai munkához fűződő viszonyát, elköteleződését. A 

nyilatkozatot az elnök léptette hatályba. A minőségpolitika megtalálható az Egyesület 

honlapján, illetve jól látható helyen kifüggesztve az Egyesület irodájában. 

 

A Minőségirányítási kézikönyv az alábbi folyamatszabályozásokat tartalmazza: 

– Humánerőforrás-terv  

– Munkaerő-piaci információk nyújtása munkáltatóknak (01) 

– Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek (02) 

– Egyéni munkatanácsadás (03) 

– Pályatanácsadás – Pályaválasztási tanácsadás (09)  

– Pályaorientációs csoportos foglalkozás (12) 

– Egyéni álláskeresési tanácsadás (15) 

– Álláskeresési technikák átadása (16) 
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– Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás (20) 

– Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése (28) 

– Munkavállalói készségek, képességek felmérése (29) 

– Munkahelymegtartás segítése, utókövetés (34) 

– Szociális információnyújtás (35) 

– Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás (43) 

– Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás (50) 

– Közfoglalkoztatás szervezés (52) 

A Minőségirányítási kézikönyv mellékletét képezik az alábbi szabályzatok: 

– Szervezeti és Működési Szabályzat 

– Pénzkezelési szabályzat 

– Adatkezelési szabályzat 

– Ügyfélszolgálati rend 

– Panaszkezelési szabályzat 

– Munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályzat 

 

6.3. A dokumentumok kezelése 

6.3.1. Belső dokumentumok kezelése 

 

Dokumentum Jóváhagyja Elosztás 
Eredeti példány 

megőrzési ideje 

Minőségirányítási 

kézikönyv 

Szervezet 

vezetője 

felelős megnevezése 

(beosztás – munkakör 

megjelölésével) 

érvényesség + 1 év 

Minőségpolitika 
Szervezet 

vezetője 

felelős megnevezése 

(beosztás – munkakör 

megjelölésével) 

érvényesség + 1 év 

Minőségpolitikai 

célok 

Szervezet 

vezetője 

felelős megnevezése 

(beosztás – munkakör 

megjelölésével) 

érvényesség + 1 év 

Szervezeti és 

Működési Szabályzat 

Szervezet 

vezetője 

felelős megnevezése 

(beosztás – munkakör 

megjelölésével) 

érvényesség + 1 év 

Módszertani 

utasítások 

Szervezet 

vezetője 

felelős megnevezése 

(beosztás – munkakör 

megjelölésével) 

érvényesség + 1 év 
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Pénzkezelési 

szabályzat 

Szervezet 

vezetője 

felelős megnevezése 

(beosztás – munkakör 

megjelölésével) 

érvényesség + 1 év 

Adatkezelési 

szabályzat 

Szervezet 

vezetője 

felelős megnevezése 

(beosztás – munkakör 

megjelölésével) 

érvényesség + 1 év 

Ügyfélszolgálati rend 
Szervezet 

vezetője 

felelős megnevezése 

(beosztás – munkakör 

megjelölésével) 

érvényesség + 1 év 

Panaszkezelési 

szabályzat 

Szervezet 

vezetője 

felelős megnevezése 

(beosztás – munkakör 

megjelölésével) 

érvényesség + 1 év 

egyéb szabályzatok, 

eljárások 

Szervezet 

vezetője 

felelős megnevezése 

(beosztás – munkakör 

megjelölésével) 

érvényesség + 1 év 

Munkaszerződések, 

önkéntes szerződések, 

munkaköri leírások 

Szervezet 

vezetője 

felelős megnevezése 

(beosztás – munkakör 

megjelölésével) 

érvényesség + 1 év 

 

A dokumentumok tartalmát a felhasználási célnak és a vonatkozó követelményeknek 

leginkább megfelelő formában és felépítésben kell kidolgozni, az irányítási rendszer nem 

kívánja egységesen meghatározni, hogy az egyes dokumentumok milyen részletezettséggel 

készüljenek el. 

A felelős vezető felelőssége, hogy a felsorolt dokumentumok azonosítható, olvasható, 

aktuális változatai álljanak rendelkezésre mindenütt, ahol a Minőségirányítási Rendszer 

hatékony működése szempontjából lényeges műveleteket végeznek. A felelős vezető feladata, 

hogy az elosztási teendőkkel megbízott munkatárs pontosan ismerje, hogy melyik 

dokumentumot, melyik munkatárs számára kell átadnia. A dokumentumok átvételét, illetve 

átadását (visszavonás esetén) a felhasználók az eredeti példány tartalomjegyzékén, vagy 

annak hátoldalán aláírásukkal és az átvétel/átadás dátumával igazolják. Ha az eredeti 

példánynak nincsen tartalomjegyzéke, akkor az utolsó oldalon (vagy annak hátoldalán) 

történik az aláírás. 

A belső dokumentumokból eredeti példányokat és másolati példányokat kezelünk. A 

színes (nem fekete színű) tollal aláírt eredeti példányokat a másolati példányoktól elkülönítve 

(például másik dossziéban lefűzve, vagy lefűzéskor az eredeti példányoktól jól láthatóan 

elkülönítve) kell tárolni. 

Az eredeti példányok címlapjára, vagy első oldalára rá kell írni, hogy „EREDETI 

PÉLDÁNY”, míg a másolati példányokra rá kell vezetni a „MÁSOLAT” feliratot. 
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Az eredeti példányok (érvényes és érvénytelen) megőrzése, kezelése, áttekinthető (a 

módosítási állapot könnyű ellenőrzését lehetővé tévő) tárolása a felelős vezető vagy az általa 

munkaköri leírásban kijelölt munkatárs feladata. 

Minden belső előállítású dokumentumon legalább az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni: 

– tartalom azonosító (pl. a dokumentum neve, címe, vagy annak rövidítése, ha van akkor 

azonosító száma), 

– átvizsgáltságot és jóváhagyást jelző aláírás az első vagy az utolsó oldalon, 

– változat azonosító (pl. jóváhagyás dátuma), 

– oldalszám/ összes oldalak száma (egyértelműen jelölni kell) 

– amennyiben van, akkor az adott dokumentumokhoz tartozó mellékletek felsorolása. 

Változtatást a dokumentáción bármely dokumentum felhasználó kezdeményezhet szóban, 

vagy írásban a dokumentum jóváhagyójánál. A változtatási igény elfogadásáról (a 

dokumentum módosításáról) a dokumentum készítője (illetve jóváhagyója) dönt. A 

dokumentumok módosításainak átvizsgálása és jóváhagyása az eredeti jóváhagyó feladata. A 

dokumentumokban előírtak aktualitása általában a belső felülvizsgálatok alkalmával kerül 

ellenőrzésre és értékelésre. A dokumentum módosítások általános lépései a következők: 

– A módosított eredeti példány elkészítése, a változat-azonosító aktualizálásával és a 

módosítás jellegének (ha az célszerű, például a részenként módosítható 

dokumentumok esetében) a dokumentumban történő jelölésével. 

– Az új változat átvizsgálása és jóváhagyása a kijelölt felelős által. 

– Az új másolati példányok előállítása, elosztása, a módosult (érvénytelen) változatok 

visszavétele. 

– A módosításra került eredeti példányok megjelölése ("ÉRVÉNYTELEN" felirattal 

és/vagy áthúzással) és elkülönített megőrzése. Az érvénytelen másolati példányok 

megsemmisítése. 

 

6.3.2. Külső dokumentumok kezelése 

Külső forrásból származó dokumentumként az egyesület tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat, standardokat fogadunk el, és alkalmazunk. Az egyesület vezetőjének feladata 

az érintett munkatársak tájékoztatása az új, vagy megváltozott jogszabályokról. 

A vonatkozó külső dokumentumokról Jogszabály-jegyzéket kell vezetni. Jogszabály 

változáskor a másolati példányt vissza kell vonni, és meg kell semmisíteni. Az érvényét 

vesztett külső dokumentumot a szervezet vezetője őrzi az általa meghatározott ideig, de 

legalább egy évig. 

 

Feljegyzések kezelése 

 

A tartalmi követelményeit és készítését a Minőségirányítási kézikönyv egyes fejezetei, 

illetőleg a kapcsolódó utasítások, eljárások írják le. A feljegyzések kezelésekor az Iratkezelési 

szabályzat vonatkozó pontjait be kell tartani. A minőségügyi feljegyzések azonosításával, 
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tárolásával, megőrzésével, selejtezésével kapcsolatos feladatokat és felelősségi viszonyokat a 

következő táblázat (és a kapcsolódó egyéb dokumentumok például a eljárások) tartalmazza: 

Feljegyzés Azonosítás 
Megőrzés 

Megjegyzés 
Felelős Ideje Módja 

Vezetői értekezlet 

emlékeztetője  

Dátum Szervezet 

vezetője 
1 év Füzetben  - 

Vezetőségi átvizsgálás 

jegyzőkönyve 

Cím és 

dátum 

Szervezet 

vezetője 
3 év Lefűzve - 

Külső dokumentumok 

nyilvántartásai (Jogszabály-

jegyzék) 

Cím Szervezet 

vezetője 

- Lefűzve Folyamatosan 

aktualizált 

állapotban 

Megelőző tevékenység során 

készült elemzések, feljegyzések 

Dátum + 

téma 

Szervezet 

vezetője 
3 év Lefűzve - 

Képzési igazolások Név Szervezet 

vezetője 
1 év Személyi 

dosszié  

- 

Képzési jegyzőkönyv Cím és 

dátum 

Szervezet 

vezetője 

1 év Lefűzve - 

Elfogadott beszállítók, 

alvállalkozók nyilvántartása 

Cím és 

dátum 

Szervezet 

vezetője 
folyamat

osan 

Lefűzve - 

Minőségügyi terv, intézkedési 

terv 

Cím és 

dátum 

Szervezet 

vezetője 
érvényes

ség + 1 

év 

Lefűzve - 

Beszerzésekhez kapcsolódó 

feljegyzések 

Cím és 

dátum 

Szervezet 

vezetője 

érvényes

ség + 1 

év 

Lefűzve - 

Képzési feljegyzések (pl.: 

Képzési jegyzőkönyv) 

Cím Szervezet 

vezetője 
érvényes

ség + 1 

év 

Lefűzve - 

 

A minőségügyi feljegyzéseket - beleértve az alvállalkozóknak a rendszerben hivatkozott 

feljegyzéseit is - az előírt módon és ideig őrizzük meg a meghatározott követelményeknek 

való megfelelés és a Minőségirányítási Rendszer hatékony működésének igazolására. E cél 

érdekében: 

– A feljegyzés készítője felelős a tartalmi megfelelőségért, valamint, hogy a feljegyzés 

jól olvasható kivitelben készüljön. 

– Minden munkatárs felelős azért, hogy a feljegyzéseket védje a sérüléstől, 

rongálódástól, elvesztéstől. 

– A megőrzésért felelős feladata oly módon tárolni, hogy biztosítsa a hozzáférhetőséget 

és a visszakereshetőséget és a biztonságos tárolást.  
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A minőségügyi feljegyzéseket - külön kérésre, illetve ha a szerződés azt előírja - az ügyfél 

vagy képviselője rendelkezésére bocsátjuk a megállapodás szerinti időtartamon belül, ha azok 

nem bizalmasak. A minőségügyi feljegyzések bizalmas kezeléséről a szervezet vezetője dönt. 

A minőségügyi feljegyzések a megőrzési idő lejárta utáni selejtezéséről, illetve annak 

módjáról a szervezet vezetője dönt. 
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7. A VEZETŐI FELELŐSSÉG 

 

7.1. A vezetőség felelősségi köre és elkötelezettsége 

Az egyesület vezetősége kinyilvánította elkötelezettségét a vonatkozó OFA és a TÁMOP 

2.6.2. követelményeknek megfelelő irányítási rendszer létrehozására, bevezetésére és 

fenntartására, valamint a folyamatos fejlesztésére és az eredményesség növelésére. 

Az egyesület vezetősége kinyilvánítja teljes elkötelezettségét:  

– A vevői igények és a vonatkozó jogszabályok maradéktalan teljesítése szabályozott 

módon a folyamatközi és végellenőrzések során. 

– Az igények és elvárások teljesítésének tudatosítása az egyesület minden szintjén.  

– A megvalósított és működtetett minőségirányítási rendszer fenntartása, és 

folyamatosan fejlesztése iránt az ügyfelek, partnerek elégedettség megtartása, és újabb 

ügyfelek, partnerek megnyerése céljából.  

– A minőségpolitikai nyilatkozatban kinyilvánított célok meghatározása, betartása és 

elérése, valamint a célok és az irányítási rendszer rendszeres átvizsgálása iránt.  

– A szolgáltatási tevékenységek állandó javítása és önmaguk fejlesztése. 

– A működés és az irányítási rendszer erőforrásainak biztosítása iránt.  

A minőségirányítási rendszer hatályba léptetéséért az elnök a felelős, aki biztosítja a 

működtetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az egyesület minden munkatársának 

joga és kötelessége a folyamatok bármely fázisában észlelt - a minőséget károsan befolyásoló 

- jelenséget felismerve azt jelezni, ill. joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan 

javaslatot tenni. Az egyesület vezetősége valamennyi ügyfele, partnere számára - fajra, 

származásra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, diszkriminációmentesen - 

biztosítja a szolgáltatásaihoz való hozzáférést. Az egyesület vezetősége garantálja, hogy a 

szervezet tevékenységeiben résztvevő munkatársak jogszabályi követelményeknek megfelelő 

munkát végeznek, illetve biztosítja a hatósági ellenőrzések végrehajtásának lehetőségét. 

7.2. Az Egyesület minőségirányítási alapelvei 

Az Egyesület minőségirányítási alapelvei a következők: 

1.) Ügyfélközpontúság: Folyamatosan mérjük és elemezzük ügyfeleink elégedettségét, 

elvárásait. 

2.) A szervezet irányítása: A Közgyűlés hozza a stratégiai fontosságú döntéseket, amelyek 

megvalósítását az elnökség koordinálja. A teljesítésről az elnökség a közgyűlésnek 

köteles beszámolni legalább évente egyszer.  

3.) Participáció - a munkatársak, tagok és önkéntesek bevonása a döntéshozatalba: A 

siker döntően a közreműködő munkatársakon, tagokon és önkénteseken múlik, ezért 

fontos a mainstreaming érvényesítése, azaz az érintettek részt vesznek a tervezésben, a 

megvalósításban és az értékelési folyamatokban is. 
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4.) Folyamatszemléletű működés: A tevékenységek, a folyamatok alatt fő és 

mellékfolyamatokat értünk.  

5.) Rendszerszemlélet az irányításban: A teljes rendszert átfogó vezetési folyamatként 

értelmezzük. A folyamatok rendszerként történő kezelését szabályozott módon történő 

ellenőrzés és értékelés támogatja. 

6.) Folyamatos fejlesztés: Az ellenőrzési folyamat révén lehetőség van a folyamatos 

fejlesztésre, javításra.  

7.) Tényeken alapuló döntéshozatal: A tényeken alapuló döntéshozatal feltétele az 

önértékelés, a folyamatos nyomon követés, amelyet a rendszer egészére évente egy 

alkalommal, bizonyos folyamatelemekre a szabályozás szerint többször is el kell végezni. 

Sort keríteni az elégedettség-, a hatékonyság – és az eredményesség mérésének 

érdekében. 

7.3. Tervezés 

Az egyesület hosszú és rövidtávú stratégiáját a vezetősége tervezi, határozza meg, illetve 

hagyja jóvá. A minőségcélok a minőségpolitika alapulvételével konkrét, mérhető formában, a 

szolgáltatások megvalósításával összefüggő követelmények alapján kerülnek megtervezésre.  

A minőségi célok évente, illetve az irányítási rendszer működése során felmerülő igények 

alapján szükség szerint év közben a Minőségcél feljegyzés formátumokban kerülnek 

meghatározásra. Rendszeres időközönként tervezési tevékenységet végez az Egyesület, 

amelynek során helyzetképet állít fel, önértékelést végez. 

A stratégiai- és éves tervezés alkalmából megtörténik a szervezet kiindulási helyzetének 

leírása, az önértékelés, mely kiterjed: a szervezet jelenlegi célja, tevékenységének feltételei, 

környezetének, a munkaszervezetének, valamint a humánerőforrásának bemutatása, továbbá 

jelenlegi szolgáltatásai, azok szervezése és környezete. 

Az eredmények alapján a vezetőség meghatározza az aktuális stratégiai, illetve éves tervet, 

melyet a Közgyűlés hagy jóvá. Az Egyesület vezetősége megtervezi és bevezeti azokat a 

folyamatokat, konkrét tevékenységeket, amelyek szükségesek az Egyesület által folytatott 

tevékenységek tökéletesebb végrehajtásához, illetve meghatározza a feladatok 

végrehajtásához szükséges erőforrásokat, a teljesítés mérhető jellemzőit és a mérési 

módszereket. 

7.4. Minőségügyi célkitűzések 

A vezetőség a Minőségpolitikában meghatározottakkal összhangban határozza meg 

minőségügyi céljait. A célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önértékelés 

eredményeivel és a kapcsolódó fejlesztési intézkedésekkel. A folyamatos fejlesztés 

lehetőségeit keresve a vezetőség céljait a vezetőségi átvizsgálások keretében határozza meg. E 

célokat a Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve tartalmazza. Az előző időszakban (évben) 

kitűzött célok elérésének kiértékelése szintén a vezetőségi átvizsgálásokon történik. Az adott 

év folyamán felmerülő igények, fejlesztési lehetőségek esetén a vezetőség a vezetőségi 
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értekezleten rövidebb távú minőségügyi célokat határozhat meg. A célok elérésének 

kiértékelése szintén a vezetőségi átvizsgálásokon történik, vagy az adott vezetői értekezleten 

meghatározott alkalomkor. 

Az aktuális minőségügyi célok megismertetéséről belső képzés keretében gondoskodik a 

minőségirányítási vezető a szervezet vezetője. A minőségügyi célok elérése érdekében: 

– A célokat oly módon dokumentálja az Egyesület, hogy azok teljesülése mérhető, 

számszerűsíthető és ellenőrizhető legyen.  

– A célok megvalósításához a vezetőség meghatározza, illetve tervezi a kapcsolódó 

feladatokat (erőforrásokat), felelősöket és határidőket, indokolt esetben Minőségügyi 

tervek formájában. 

– A célok elérését a határidők lejártakor a vezetőség értékeli, és amennyiben szükséges, 

további intézkedést rendel el.  

A minőségügyi célok kitűzése során felméri és biztosítja a célok eléréséhez szükséges 

erőforrásokat. A minőségügyi tervezéssel biztosítja az Egyesület, hogy a szervezet fejlesztése, 

esetleges átalakítása során a Minőségirányítási Rendszer aktuális és hatékony maradjon. 

7.5. Felelősségi kör, hatáskör 

Az egyesület ügyvitelének kidolgozásáért, szabályozásáért és bevezetésért, illetve a belső 

kommunikációs rendszer kialakításáért és az információáramlás fenntartásáért az egyesület 

elnöke a felelős. A munkatársak elkötelezettek az irányítási rendszer iránt, és a megfelelően 

kialakított dokumentációs rendszer, valamint a belső, illetve a külső kommunikáció 

segítségével hatékonyan együttműködnek a folyamatos fejlesztés érdekében. A szervezeti 

felépítést és a függelmi viszonyokat a MRK 3. A szervezet működése című fejezet 

tartalmazza. 

A felelősségi szintek: 1. elnök, 2. alelnökök, 3. tagok, 4 munkavállalók. 

Az Elnökség az Alapszabályban meghatározott feladatokat végzi, a hatáskörébe tartozó 

döntéseket a felelősségvállalás mellett hozza meg. Ezen döntéseit az elnökségi 

jegyzőkönyvekben illetve az Elnökségi Határozatok Tárában dokumentálja. Az egyesület 

szervezeti ügyeit a háromfős elnökség társadalmi munkában végzi, a feladatoknak 

megfelelően, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az Egyesület minden 

munkatársának, önkéntesének munkájával szemben alapvető követelmény a vonatkozó jogi 

szabályozások ismerete és betartása, mindenki felelős a rábízott feladat előírásoknak 

megfelelő elvégzéséért. A vezetők és beosztottak feladatait és a hatásköröket a Szervezeti és 

Működési Szabályzat, a Minőségirányítási kézikönyv, illetve az egyes személyekre 

kidolgozott Munkaköri leírások rögzítik. 

A vezetőség - az akkreditációs követelmények folyamatos teljesülése érdekében – a 

minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatosan megbízott felelőst nevez ki. 

Feladatait, felelősségét és hatáskörét a Minőségirányítási kézikönyv, és a Munkaköri leírása 

tartalmazzák. Ennek megfelelően felelős az alábbiakért: 

– a Minőségirányítási Rendszer kiépítésért és működtetéséért, 
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– a Minőségirányítási Rendszer teljesítményének és a szükséges fejlesztési 

javaslatoknak a továbbításáért a vezetőség felé, 

– az ügyfelek igényei és követelményei iránt elkötelezettség fenntartásáért. 

Az egyesület vezetősége a minőségügyi képviseletre az egyesület elnökét jelölte ki, és a 

felhatalmazva a szükséges döntési hatáskörökkel, képviseli a vezetőséget az egyesület külső 

és belső minőségügyi kapcsolataiban. 

7.6. Kommunikáció 

7.6.1. Belső kommunikáció 

 

A belső kapcsolattartás rendszeres formái: 

– elnökségi, vezetőségi ülések  

– munka értekezletek  

– projekt értekezletek  

– éves önértékelés  

A kiemelt fontosságú ügyekben az egyesület vezetői körlevelek és utasítások is a belső 

kommunikációt szolgálják. Az érintettek az átvételt aláírással igazolják, és hozzáférhetők az 

egyesület bármely munkatársa számára az iratárban.  

A szervezet vezetője határozza meg a résztvevők körét is. A vezetői értekezletről a 

szervezet vezetője döntése szerinti feljegyzés, emlékeztető, jegyzőkönyv készül. Az irányítási 

rendszer működését érintő napirendi pontokról a megbízott munkatárs feljegyzést készít a 

feljegyzés formátumnak megfelelően, mely feljegyzést a szükséges intézkedések 

megtételéhez az érintettek rendelkezésére bocsátja.  

A munkatársak közötti, ill. munkatársak és az egyesület elnöke, illetve egyéb szakmai 

vezetők közötti kapcsolattartás szóban, telefonon és e-mailben történik. 

 

7.6.2. Külső kommunikáció 

 

Elsősorban az ügyfelek előzetes információgyűjtésére szolgál az ügyfélszolgálat. A 

legfontosabb partnerekről és a velük való kapcsolattartás lehetséges módjairól – beleértve az 

elérhetőségeket is - nyilvántartást vezet az Egyesület. A külső kapcsolattartásért a szervezet 

vezetője felelős.  

A nyilvántartás tartalmazza az alábbi szervezetek és intézmények adatait, illetve a velük 

való kapcsolattartást:  

– Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 

– önkormányzatok, 

– oktatási intézmények, 

– szakmai kamarák (HMKIK), és a köztestületi kamarák helyi szervei, 

– helyi, régiós és egyéb országos civil szervezetek, 
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– munkáltatók, 

– családsegítő, szociális és egészségügyi intézmények, 

– a szervezet szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek.  

7.7. Átvizsgálás, önértékelés 

A Minőségirányítási Rendszer megfelelő hatékonyságú működésének biztosítása 

érdekében a vezetőség évente legalább egy alkalommal vezetőségi átvizsgálás keretében 

tekinti át és értékeli a Minőségirányítási Rendszer működését, értékeli az aktuális teljesítést és 

dönt a továbbfejlesztés lehetőségeiről. 

Az Egyesületben annak megbízott tagjai közvetlenül irányítanak egy-egy projektet, 

szolgáltatást. Így folyamatos a szolgáltatások nyújtása során az ellenőrzés, szükség szerint 

helyesbítő intézkedések történnek. Ez kiemelten vonatkozik a munkaerő-piaci szolgáltatások 

nyújtására, amelyet az elnök személyesen felügyel. Az esetleges hibákról, nem 

megfelelőségekről akár az ellenőrzés időszakában, akár reklamáció esetén jegyzőkönyvet kell 

felvenni a Panaszkezelési űrlapon. Az űrlapon rögzíteni kell a problémát, annak okát, a 

szükséges, valamint a végrehajtott intézkedést is. 

Egyesületünk évente egy alkalommal, az önértékelés során felméri azokat a kockázati 

tényezőket, melyek előfordulásának valószínűsége magas és érdemes annak megelőzésére 

valamilyen intézkedést hozni. Az önértékelés célja, hogy a minőségpolitikában 

meghatározott célok teljesülésének vizsgálata, a rendszer hatékonyságának értékelése a 

kézikönyv, eljárások, folyamatok és feljegyzések vizsgálatán, illetve a megkezdett és 

végrehajtott feladatokon keresztül. Célja továbbá a szolgáltatásokat igénybevevők igényeinek 

kielégítését biztosító folyamatok hatékonyságának értékelése. A Szervezeti önértékelés című 

feljegyzés tartalmazza a vezetőségi átvizsgáláson hozott döntéseket, javító intézkedéseket, 

ezek határidejét, illetve a végrehajtásukért kijelölt felelősök megnevezését.  
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8. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 

 

Az egyesület vezetősége a MRK 7.1. szakaszban rögzített célok eléréséhez időben 

biztosítja a szükséges erőforrásokat az irányítási rendszer fenntartásához és működtetéséhez. 

8.1. Erőforrások értelmezése 

Az egyesület rendelkezik a munkaerő-piaci szolgáltatásokra vonatkozó 

dokumentációkkal, információkkal és erőforrásokkal, illetve meghatározza és időben 

biztosítja a szükséges erőforrásokat az irányítási rendszer fenntartásához és működtetéséhez. 

Az egyesület vezetősége a tervekben és programokban, illetve projektekben határozza 

meg azokat a személyi, humán, gazdasági és infrastrukturális erőforrásokat, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatások folyamatainak megvalósításban az 

irányítási rendszer elvárásai teljesüljenek, ill. a továbbfejlesztés képessége biztosított legyen. 

Ezen keresztül biztosítható, hogy az ügyfelek, partnerek elégedettek legyenek a nyújtott 

szolgáltatásokkal. A működéshez szükséges erőforrásokat az Egyesület úgy kell, hogy 

megválassza, illetve alakítsa ki, hogy egyrészt a Minőségirányítási Rendszert hatékonyan 

működtethesse és fejleszthesse, másrészt vevőivel/partnereivel kötött szerződéseit, 

megállapodásait megfelelően, hatékonyan, eredményesen és gazdaságosan teljesíthesse.  

Az erőforrások biztosításáért az egyesület elnöke a felelős. 

8.2. Emberi erőforrások 

A munkaerő-piaci szolgáltatási stratégia kialakításának egyik legfontosabb eleme az 

emberi erőforrás megtervezése és bevonása. Meg kell állapítani, fel kell becsülni, hogy 

milyen tevékenységekre lesz igény, és ehhez kell hozzárendelni a különböző végzettséggel, 

szakértelemmel, kompetenciákkal rendelkező belső és külső szakembereket. Az egyesület 

vezetősége csak olyan tevékenységek elvégzésére vállalkozik, amelyekhez rendelkezik 

megfelelő személyi feltételekkel (belső és külső munkatársak, alvállalkozók és beszállítók).  

Az egyesület olyan szakembereket alkalmaz, akiknek szakirányú végzettségük, szükséges 

minősítésük, jogosultságuk meg van, és megfelelő gyakorlati tapasztalattal, készséggel 

rendelkeznek a rájuk ruházott feladatok, tevékenységek elvégzéséhez. Az irányító, végrehajtó 

és igazoló tevékenységeket képzett személyzet végzi. A személyzet képességeinek 

naprakészen tartása belső és külső képzésekkel, tréningekkel történik. Összes munkatárssal 

szemben támasztott alapvető követelmény, hogy rendelkezzen a beosztásához szükséges 

szakmai ismeretekkel, végzettséggel, a minőségpolitikában foglaltakkal összhangban ismerje 

a minőségügyi célkitűzéseinket, a rá vonatkozó konkrét követelményeket, szabályokat. A 

munkakörök betöltéséhez szükséges képzettségi követelményeket a felvételkor ellenőrizzük.  

Az aktuális minőségcélokról, az eredményekről, a Minőségirányítási Rendszerben történő 

jelentős változásokról, a lényeges nem megfelelőségekről, valamint a jogszabályi 

változásokról a munkatársakat a vezető tájékoztatja, amit Képzési jegyzőkönyvben kell 

igazolni, amely tartalmazza: 
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– az oktatás időpontját, 

– témáját, 

– a résztvevők névsorát és aláírásaikat, 

– valamint a képzést végző nevét és aláírását. 

A szükséges szakmai oktatásokról a szervezet vezetője dönt, aki kijelöli az előadót vagy 

előadókat. Az igazolása ezen oktatásoknak is a Képzési jegyzőkönyvben történik. 

Az éves tervezett képzésekről a vezetőségi átvizsgáláson döntenek a résztvevők. A 

megvalósult képzések eredményességét szintén az éves vezetőségi átvizsgálásokon kell 

megvizsgálni, illetve év közben a belső auditokon, illetve egyéb ellenőrzések során. 

 

Humánerőforrás-tervezés, a szolgáltatásokhoz szükséges szakemberek biztosítása 

 

A humánerőforrás-terv célja, hogy meghatározza a szolgáltatást végzők toborzásának, 

kiválasztásának, alkalmazásának, beillesztésének, képzésének-fejlesztésének és értékelésének 

a rendjét annak érdekében, hogy az adott tevékenységet, feladatot minden esetben megfelelő 

kompetenciájú személy végezze. A humánerőforrás-terv elmei az alábbiak: 

1. Toborzás 

2. Kiválasztás 

3. Alkalmazás 

4. Beillesztés 

5. Képzés, fejlesztés 

6. Értékelés 

 

1. Toborzás 

Az elsődleges cél, hogy az Egyesület a felmerült munkaerő-igény beszerzése érdekében 

először belső forrásból keressen, kutasson fel embert, ha lehet elsősorban tagjai közül, illetve 

önkéntesei köréből. Ha nincs alkalmas jelölt, csak akkor lépjen ki a nyílt munkaerő-piacra. A 

potenciális munkaerő vonzása történhet: 

– referencia, ismerősök, barátok útján, 

– az Egyesület honlapján hirdetéssel, 

– újsághirdetéssel,  

– Munkaügyi Központ bevonásával, stb. 

2. Kiválasztás 

A szakemberek kiválasztásának szempontjai:  

– törvényi előírásoknak való megfelelés (megfelelő végzettség, gyakorlat), 

– szociális érzékenység, 

– szakmai jó hírnév, 

– elkötelezettség, 

– jó kapcsolatteremtő, kommunikációs képesség, 

– motiváltság. 
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A jelentkezők az alábbi kiválasztási folyamaton vesznek részt: 

– pályázati anyag értékelése, 

– referencia-vizsgálat, 

– tesztek, 

– próbafeladat, próbamunkanap, 

– interjú, elbeszélgetés, 

– egészségi állapot felmérés- ha a munkakör megkívánja. 

A jelentkező rangsorolása egy bizottság keretében zajlik, a vezetőség bevonásával, 

esetlegesen külső szakértő igénybevételével. 

3. Alkalmazás 

A cél, hogy lehetőleg munkaszerződéssel foglalkoztassa az egyesület a dolgozókat, erre 

általában akkor van lehetőség, ha pályázati forrásból tud fizetni, ugyanakkor ez határozott 

idejű és gyakran csak részmunkaidős foglalkoztatást tesz lehetővé. Törekszik a 

közfoglalkoztatásban való részvételre, a foglalkoztatási támogatások kihasználására és az 

önkéntes szerződéssel való munkavégeztetésre is. A feladatokat gyakran nem 

munkaszerződéssel, hanem csak megbízási szerződéssel látják el az érintettek. 

4. Beillesztés 

A szervezetbe belépő munkatárs beillesztése nagyon fontos, ezért egy általános 

beillesztési szakaszban kell, hogy részt vegyen.   

Az általános beillesztési szakasz elemei: 

– a munkahely általános bemutatása (ismerkedés a céggel, szervezeti felépítés, 

cégismertetők, cégbejárás, szokások, hagyományok), 

– kötelező képzések (munkavédelmi szabályok), 

– a munkahelyi szerepek, az alá-, fölé-, mellérendeltségi kapcsolatok tisztázása, 

– a munkaidő-szabályozás ismertetése, (kezdési, befejezési idő, szünetek, a munkaidő 

nyilvántartása- jelenléti ív vezetése, szabadság kérése, betegség bejelentése), 

– a munkakörhöz kapcsolódó jogszabályok megismerése (törvények, Szervezeti és 

Működési Szabályzat, stb.), 

– formális és informális találkozók, megbeszélések szervezése a szervezeti, munkahelyi 

vezetőkkel, akik a cég stratégiájáról, célkitűzéseiről, a szakmai feladatokról, a 

minőségi munkavégzés fontosságáról adnak tájékoztatást, 

– információadás a szervezeti kapcsolattartásról (miként lehet kapcsolatot tartani a 

vezetőkkel, kollégákkal, az intranet működése, vállalati újság), 

– munkamegbeszélések a közvetlen munkahelyi vezetővel, a dolgozó működésével 

kapcsolatos elvárások tisztázása, a beillesztési program előrehaladásáról beszélgetés. 

A közvetlen felettes feladatai a beillesztés folyamatában: 

A munkafelvétel előkészítése. Gondoskodnia kell arról, hogy az új munkavállalónak már 

a munkába állás első napján rendelkezésre álljanak a szükséges munkafeltételek, 
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dokumentumok és eszközök. Az új dolgozó kellő mennyiségű, de ne túl sok információt 

kapjon. Egyszerre mindent befogadni úgysem tud, és csak növeli a szorongásszintjét, ha 

befogadhatatlan mennyiségű új dologról szerez tudomást. Ezért nagyon hasznos, ha az új 

dolgozó kap egy olyan csomagot, amely írott formában is tartalmazza a szervezettel 

kapcsolatos, a szervezet működésére vonatkozó legfontosabb információkat. Ebben 

általában benne vannak a szervezet tevékenységére, céljaira, kapcsolataira vonatkozó 

legfontosabb információk, a dolgozó munkaköri leírása, a szükséges formanyomtatványok, 

stb. Az átadott csomag gyakran tartalmazza a szervezet etikai kódexét (amennyiben van), a 

cég küldetésnyilatkozatát (amennyiben van), a magatartásbeli elvárásokat, a szervezeti 

értékeket, a különböző baleset-, tűz- és munkavédelmi tájékoztatókat, és amit még a HR 

részleg és a közvetlen felettes fontos tart. 

Információs beszélgetés folytatása az új munkavállalóval. Az információs beszélgetés 

céljai: 

– megismerés és a személyes kontaktus megteremtése, 

– a tényleges képességek, készségek megismerése, 

– tájékoztatás: feladatokról, alá és fölérendeltségi viszonyokról, a munka menetéről, 

szokásokról, a veszélyhelyzetekről, kötelező oktatásokról. 

Munkatársakkal való megismertetés. Nemcsak a közvetlen munkahelyi kollégákkal 

kell a kapcsolatot felvenni, hanem akikkel a munkavégzése során munkakapcsolatba kerül 

(tehát külső személyekkel is). Minden kollégát egyenként kell bemutatni, hogy személyes 

kapcsolat alakulhasson ki köztük, és az új kollégának is lehetőséget kell adni arra, hogy ő is 

bemutatkozhasson. 

Mint látható, a közvetlen vezetőnek nagyon sok feladata van a beillesztésben, ezért ha ő 

elfoglalt, vagy nem ér rá, hasznos, ha a szervezeten belül kijelölnek az új dolgozó mellé egy 

mentort.  

5. Képzés, fejlesztés 

A munkatársat a munkavégzéshez szükséges képzésben kell részesíteni a következők 

szerint: 

– általános szervezet bemutatás, 

– általános minőségügyi oktatás, 

– konkrét a munkatárs munkaköri feladatai elvégzéséhez kapcsolódóan. 

A munkatársak és az önkéntesek felkészítést kapnak, hogy számukra a feladat, felelősség 

és hatáskör egyértelmű legyen, tisztában legyenek azzal, hogy munkavégzésük során kivel, 

milyen módon működnek együtt, a felmerülő problémák esetében kihez fordulhatnak, mely 

esetekben és milyen módon kell haladéktalanul intézkedniük. A képzés lehet szakmai is, ha 

arra szükség van. Erről a vezetőség dönt és rögzíti az illető személy munkaköri leírásában az 

elvégzés feltételeit és a határidőt.  

6. Értékelés 
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Az értékelés egyben a dolgozó teljesítményértékelését is jelenti. Ekkor mérjük a dolgozó 

konkrét munkateljesítményét és a munkához való hozzáállását. Az egyes projektek 

lezárásakor, valamint évente egy alkalommal, az önértékelés elvégzésekor az elnökség 

értékeli az összes munkatárs és a projektekben közreműködő önkéntesek tevékenységét. A 

folyamatos programok és szolgáltatások önkéntes közreműködőit az elnökség által 

meghatározott gyakorisággal, szükség esetén azonnal értékeli a vezetőség. Az értékelés 

írásban történik, és a tapasztalatokat visszajelzik az értékelt, illetve érintett személyeknek 

személyesen egy teljesítményértékelő elbeszélgetés keretében, annak érdekében, hogy a 

jövőben az értékelést munkája során fel tudja használni az illető. Szükség esetén helyesbítő, 

megelőző intézkedést tesznek az érintettek. 

A teljesítményértékelés eredménye lehet az, hogy valaki kompetencia-deficittel 

rendelkezik, ekkor a vezetőség meghatározza a munkatársak és önkéntesek képzési, fejlesztési 

feladatait. A kiemelt képzéseket a fejlesztési tervben rögzíti, annak megvalósításához a 

szükséges forrásokat biztosítja.  

 

8.3. Infrastruktúra, tárgyi feltételek 

A szolgáltatás megfelelőségének biztosítását szolgáló munkaterület és kapcsolódó 

feltételrendszer, eszköz, berendezés feltételek azonosítását és biztosítását a vezetőségi 

átvizsgálások során végzi el az Egyesület. Az egyes munkaerő-piaci szolgáltatások 

nyújtásához esetlegesen szükséges speciális/egyedi infrastrukturális és tárgyi feltételeket, 

technikai eszközöket mindig az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó utasítások tartalmazzák. 

Ugyanakkor az Egyesület csak olyan tevékenységek megvalósítására vállalkozik, amelyekhez 

rendelkezik a szükséges tárgyi feltételekkel.  

Az Egyesület rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek a munkaerő-piaci 

szolgáltatások szakszerű és hatékony elvégzéséhez, illetve ellenőrzéséhez szükségesek 

valamint alkalmazásukat jogszabály, rendelet írja elő. Ezen feltételek biztosítása az egyesület 

vezetőségének a feladata és felelőssége. Az Egyesület vezetősége biztosítja a vonatkozó 

előírásokban és jogszabályokban meghatározott tárgyi feltételeket, hogy ezáltal szinten tartsa, 

és fejlessze a szolgáltatásainak minőségét.  

Az Egyesület olyan helyen működik, ahol az előírt hatósági engedély részére azt lehetővé 

teszi. Ha szükséges további helységeket tud bevonni a működésébe. Az Egyesület olyan 

helyen működik, amely könnyen megközelíthető partnerek, ügyfelek részére, ill. rendelkezik 

a szükséges fogadó és kiszolgáló feltételekkel. Az Egyesület rendelkezik a szükséges 

eszközökkel, amelyek kielégítik a tárgyi erőforrásokkal szemben támasztott követelményeket. 

Az Egyesület rendelkezik az irányítási rendszer dokumentációjának kidolgozásához és 

karbantartásához, állagának kifogástalan állapotban való megőrzéséhez szükséges irat- és 

eszköztároló felszerelésekkel és irodatechnikai, számítógépes eszközökkel, háttérrel, 

szoftverekkel. 
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8.4. Munkakörnyezet 

Az egyesület vezetősége biztosítja a jogszabályokban és vállalt követelményekben előírt 

munka- és munkakörnyezeti feltételeket. Az egyesület vezetősége gondoskodik a helyiségek 

és a felszerelések, eszközök karbantartásáról és a megfelelő állapotukról. A szolgáltatások 

nyújtása során a munkatársak számítógépes adatállományokkal is dolgoznak, ezért nagy 

hangsúlyt helyez az Egyesület vezetősége az adatvédelemre, a rendszeres biztonsági 

mentésre.  

A munkakörnyezet rendjének, tisztaságának fenntartása az ott munkát végzők feladata és 

felelőssége.  

A szolgáltatási folyamatokkal kapcsolatos környezetvédelmi, munkavédelmi elvárásokat 

a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák, melyek betartásáért az egyesület vezetője a felelős. 

Az egyesület vezetősége biztosítja a tevékenységek biztonságos elvégzéséhez szükséges 

egyéni és kollektív védőeszközöket és berendezéseket. A védőeszközök és berendezések 

rendeltetésszerű használata, állaguk megőrzése a munkatársak feladata és felelőssége. 

Az egyes munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásához esetlegesen szükséges 

speciális/egyedi munkakörnyezeti követelményeket az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó 

utasítások tartalmazzák. 

8.5. Gazdasági erőforrások biztosítása 

A forrásteremtés öt alapvető területe az Egyesületnél:  

– Pályázati tevékenység bevétele: hazai és EU-s pályázati kiírások figyelése, a 

pályázatok összeállítása, beadása, valamint a projektek lebonyolítása.  

– Célszerinti szolgáltatási tevékenység bevétele: Szolgáltatási tevékenységek 

kidolgozása, kiajánlása és a tevékenységek megvalósítása.  

– Adomány, támogatás gyűjtési tevékenységek bevétele: az Egyesület jelenleg ezt a 

forrásteremtés nem működteti.  

– Vállalkozási jellegű tevékenységek bevétele: az Egyesület jelenleg ezt a 

forrásteremtés nem működteti.  

– Egyéb forrásteremtő tevékenység: például hitelpolitika, az Egyesület jelenleg ezt a 

forrásteremtést nem veszi igénybe. 

 

9. FOLYAMATOK IRÁNYÍTÁSA, FOLYAMATLEÍRÁSOK 

 

A jelen folyamatleírás célja, hogy olyan dokumentum és feljegyzés kezelési rendszer 

legyen kialakítva az Egyesületnél, amely biztosítja, hogy az Egyesületnél minden 

munkavégzéshez szükséges dokumentum és feljegyzés megfelelő helyen, időben és 

minőségben rendelkezésre álljon, valamint az érvénytelen dokumentumok és feljegyzések 

felhasználásának lehetősége kizárásra kerüljön.  
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Ez a folyamatleírás az irányítási rendszerben alkalmazott dokumentumokra, 

feljegyzésekre és mindazon munkatársakra vonatkozik, akik az irányítási rendszerhez tartozó 

dokumentumokat, feljegyzéseket készítik, jóváhagyják, módosítják, ellenőrzik és kezelik.  

A folyamatleírás betartásáért az egyesület elnöke a felelős. 

9.1. Folyamatok tervezése 

Munkaerő-piaci szolgáltatási folyamatainkat a vonatkozó jogszabályi, szakmai előírások, 

valamint vevőink/partnereink igényeinek megfelelően, szabályozott körülmények között 

hajtja végre az Egyesület, ezért: 

– a folyamatokat és módszereket valamint a végrehajtáshoz szükséges képzettséget és 

gyakorlottságot olyan mértékig határozza meg, hogy biztosítsa a vonatkozó 

jogszabályi, szakmai előírások, valamint vevőink/partnereink igényeinek kielégítését, 

– meghatározza és biztosítja a folyamatok ellenőrzéséhez és figyelemmel kíséréséhez 

szükséges módszereket, eszközöket, információkat és kritériumokat, 

– folyamatainak hatékony működésének és ellenőrzésének bizonyítására feljegyzéseket 

vezet. 

A folyamatok azonosítását és szabályozását Minőségirányítási Rendszer kiépítésével 

végzi el. Amennyiben szükséges folyamatainak megváltoztatása vagy új folyamatok 

szabályozása, akkor azt a fenti szabályozások és a stratégiai, minőségügyi tervezés 

követelményeinek figyelembe vételével végzi el és vezeti be. 

9.2. Az ügyfelekkel, vevőkkel, partnerekkel kapcsolatos folyamatok 

Az ügyfelek, vevők, partnerek igényeinek fogadásakor, a szolgáltatási folyamat során 

gondoskodik az Egyesület a szolgáltatásaira vonatkozó követelmények egyértelmű 

meghatározásáról és rögzítéséről, kiemelve az alábbi területeket: 

– a szolgáltatással kapcsolatos külső előírások (jogszabályi kötelezettségek, kötelező 

szakmai irányelvek) meghatározása és ismertetése, 

– az általános igények, követelmények meghatározása és pontosítása, 

– az ügyfelek, vevők, partnerek által meg nem adott, de a szolgáltatás specifikálásához 

szükséges követelmények megállapítása és pontosítása. 

Az ügyfelek, vevők, partnerek igényeinek meghatározására és pontosítására vonatkozó 

szabályokat a következő kötelezettségvállalással kapcsolatos dokumentumok 

tartalmazzák: Megállapodás, Szerződés. 

Az ügyfelek, vevők, partnerek igényeinek átvizsgálására vonatkozó követelményeket, a 

kötelezettségvállalással kapcsolatos dokumentációra (megállapodás, szerződés) vonatkozó 

előírásokat a felsorolt dokumentumok tartalmazzák. A kötelezettségvállalással kapcsolatos 

dokumentumot minden esetben átvizsgálja az Egyesület annak érdekében, hogy az ügyfél, 

vevő, partner a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos elvárásai a megfelelő mértékben 

meghatározásra és dokumentálásra kerültek-e, illetve a követelmények teljesítéséhez 
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szükséges erőforrások (emberi erőforrás, anyag, eszköz), valamint a szolgáltatási eljárás a 

megfelelő időben a rendelkezésre álljon. Kötelezettségvállalásra csak abban az esetben 

kerülhet sor, ha az előzőekben leírt átvizsgálás pozitív eredménnyel zárult. A megállapodások 

módosítására is csak a fent leírtak alapján végzett vizsgálatot követően kerülhet sor. 

Biztosítjuk, hogy a végleges megállapodás eljusson minden olyan személyhez, amely illetve 

aki, a teljesítésében érintett. 

Az átvizsgálások eredményének rögzítése általában kötelezettségvállalásban történik, az 

átvizsgálást végzők aláírásával. Az átvizsgálásokra vonatkozó feljegyzéseket a 

Minőségirányítási kézikönyv Iratkezelési szabályzat, Adatkezelési szabályzat előírásai 

szerint megőrizzük. 

Az ügyfelekkel, vevőkkel, partnerekkel való kapcsolattartást a szervezet vezetésén felül a 

szolgáltatási tevékenységben résztvevő munkatársakon keresztül biztosítjuk. A kapcsolattartás 

során értesítjük az ügyfeleket, vevőket, partnereket a szolgáltatásokban bekövetkezett 

esetleges változásokról, valamint ezek következményeiről. A kapcsolattartás során 

megismerjük az ügyfelek, vevők, partnerek elégedettségét, gyűjtjük észrevételeiket 

szolgáltatásainkkal kapcsolatban. 

Az ügyfelekkel, vevőkkel, partnerekkel való kapcsolattartásra vonatkozóan az 

Ügyfélszolgálati rend szabályozás tartalmaz további előírásokat. 

9.3. Munkerő-piaci szolgáltatás tervezés és fejlesztése 

A leírt tervezési tevékenységekkel összhangban tervezésre és fejlesztésre új munkaerő-

piaci módszerek bevezetésekor kerül sor. A fejlesztéseket az szervezet vezetője irányítja. 

A fejlesztési munka kezdetén a szervezet vezetője meghatározza a fejlesztési munka 

szakaszait, az egyes szakaszokban alkalmazandó ellenőrzési, felügyeleti feladatokat és a 

fejlesztési feladatokkal kapcsolatos felelősségi és hatásköröket (fejlesztési team tagjai és 

feladataik, hatásköreik). 

A fejlesztés bemenő adatait úgy határozza meg az szervezet vezetője irányításával a 

fejlesztési team, hogy azok felöleljék a fejlesztési céllal kapcsolatos összes követelményt, így 

a funkcionális és alkalmassági követelményeket, a vonatkozó jogszabályi követelményeket, 

korábbi fejlesztések kapcsolódó információit (ha ez lehetséges) és minden egyéb lényeges 

követelményt. 

A fejlesztési team tagjai meghatározzák a fejlesztés kimenő adatait. A kimenő adatokat 

úgy kell meghatározni, hogy azok kielégítsék a fejlesztési munka kezdetén meghatározott 

bemenő adatok követelményeit, megfelelő információt szolgáltassanak a kapcsolódó 

beszerzési, szolgáltatásnyújtási tevékenységekhez, tartalmazzák a szolgáltatás 

megfelelőségének eldöntéséhez szükséges információkat és leírják a szolgáltatás azon 

jellemzőit, amelyek a biztonságos és megfelelő eljárás szempontjából lényegesek. A kijelölt 

felelősök elvégzik a meghatározott ellenőrzéseket, a meghatározott módszerekkel. A kijelölt 
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felelősök kiértékelik a fejlesztési munka aktuális eredményeit, meghatározzák a további 

szükséges intézkedéseket. 

Az igazolási feladatokat a fejlesztési team kijelölt tagjai végzik, azért, hogy 

megállapítható legyen: a fejlesztési kimenő adatai teljesítik-e a bemenő adatokként 

meghatározott követelményeket. 

Az érvényesítési feladatokat a fejlesztési team kijelölt tagjai végzik, azért, hogy 

megállapítható legyen: a fejlesztési kimenő adatai teljesítik-e a bemenő adatokként 

meghatározott követelményeket. 

9.4. Beszerzés 

Annak érdekében, hogy munkaerő-piaci szolgáltatási tevékenység és azok támogató 

tevékenységei az előzetes és elvárt igényeknek megfeleljen és csak az előírt követelményeket 

kielégítő áruk, szolgáltatások, eszközök, anyagok kerüljenek beszerzésre, valamint az 

Egyesület elvárásainak megfelelő alvállalkozók nyújtsanak szolgáltatásokat szabályozta az 

Egyesület a beszállítók, alvállalkozók kiválasztását, nyilvántartását és minősítését, a beszerzés 

folyamatát, valamint a beszerzési adatok pontos meghatározását és átvizsgálását és a 

beszerzett áruk, szolgáltatások ellenőrzését és kezelését. 

A beszerzésre vonatkozó igényeket a beszerzésért felelős vezető részére kell eljuttatni, 

aki átvizsgálja az igényeket majd dönt azok jóváhagyásáról. A beszerzés elvégzése és a 

beszerzett áruk, illetve szolgáltatások átvétele – beleértve az átvételkori ellenőrzést is – a 

beszerzésért felelős vezető vagy az általa kijelölt munkatárs feladata. 

A kiválasztási, értékelési szempontok meghatározása, illetve a kiválasztás és az értékelés 

a beszerzésért felelős munkatárs feladata, aki ezek elvégzését a Beszállítói/alvállalkozói 

értékelő lap kitöltésével igazolja. 

Amennyiben az ajánlatot tevő még nem volt beszállítója/alvállalkozója a szervezetnek, 

úgy a beszerzésért felelős munkatárs feladata a Beszállítói/alvállalkozói értékelő lap 

kitöltése. Amennyiben az ajánlattevő már volt beszállítója/alvállalkozója a szervezetnek, 

akkor hasonló tartalmú szerződés esetén a kiválasztás során (az adott eljárásra irányadó 

jogszabályok betartása mellett) a beszállító/alvállalkozó korábbi értékelését figyelembe kell 

venni. 

Minden egyes beszerzés után a beszerzésért felelős munkatársnak ki kell töltenie a 

Beszállítói/alvállalkozói értékelő lapot. 

Az összefoglaló értékelésre egy évben legalább egy alkalommal – a vezetőségi 

átvizsgáláson – kerül sor. 

9.5. A munkaerő-piaci szolgáltatási folyamatok irányítása 

Az Egyesület a szolgáltatási folyamatait a következő módon szabályozza: 

– Szolgáltatást leíró, meghatározó dokumentáció rendelkezésre állása. 

– Módszertani utasítások rendelkezésre állása. 
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– A szükséges, megfelelő eszközök, felszereléses rendelkezésre állása. 

– Az ellenőrzési, figyelemmel kísérési és mérési folyamatok rendelkezésre állása. 

– A szolgáltatás nyújtása utáni, követő folyamatok rendelkezésre állása. 

Az Egyesület az alábbi munkaerő-piaci szolgáltatásokat szabályozza a következőkben (a 

zárójelben lévő szám az OFA által meghatározott standardok számát jelöli):   

1. Munkaerő-piaci információk nyújtása munkáltatóknak (01) 

2. Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek (02) 

3. Egyéni munkatanácsadás (03) 

4. Pályatanácsadás – Pályaválasztási tanácsadás (09)  

5. Pályaorientációs csoportos foglalkozás (12) 

6. Egyéni álláskeresési tanácsadás (15) 

7. Álláskeresési technikák átadása (16) 

8. Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás (20) 

9. Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése (28) 

10. Munkavállalói készségek, képességek felmérése (29) 

11. Munkahelymegtartás segítése, utókövetés (34) 

12. Szociális információnyújtás (35) 

13. Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás (43) 

14. Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás (50) 

15. Közfoglalkoztatás szervezés (52) 
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1. MUNKAERŐ-PIACI INFORMÁCIÓK NYÚJTÁSA MUNKÁLTATÓKNAK (01) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja munkaerő-piaci információk nyújtása munkáltatók részére annak 

érdekében, hogy ezeknek segítségével kielégíthessék munkaerő igényüket. A szolgáltatás 

célja továbbá, hogy járuljon hozzá a foglalkoztatás költséghatékonyságához, az atipikus 

foglalkoztatási formákban rejlő foglalkoztatási potenciál kihasználásához, valamint a 

munkahelyi sokszínűség előmozdításához. 

 

1.2. Operatív cél 

A munkaerő-piaci információk nyújtásának célja 

– A munkáltató eligazodásának segítése a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályok, 

igénybe vehető támogatások terén, 

– a megfelelő munkaerő kiválasztásának segítése a számba vehető munkát keresők 

különböző jellemzőinek (nem, életkor, képzettség, szakmai tapasztalat, területi 

megoszlás) ismertetésével. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport átfogóan 

A gazdasági életben résztvevő bármely munkáltató, profiljától és méretétől függetlenül 

(forprofit, nonprofit, mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozás). 

 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott: 

– Azok a munkáltatók, melyek direkt megkeresés útján kapcsolatba lépnek a munkaerő-

piaci információt nyújtó szervezettel, 

– álláslehetőséget kínáló, állást hirdető munkáltatók, 

– álláslehetőséget kínáló, de állást nem hirdető munkáltatók. 

 

2.3. Az Egyesület fő célcsoportjai 

– Forprofit, nonprofit, mikro-, kis-, középvállalkozás, közszféra. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A munkaerőpiac bármely, foglalkoztatást biztosító szereplője kaphat munkaerő-piaci 

információkat, de elsőbbséget élveznek azok a munkáltatók, amelyek proaktívan, maguk 

jelzik információigényüket a szolgáltatónak. 
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Az ügyfelek elérését a megrendelő is kezdeményezheti. Ebben az esetben vagy maga a 

megrendelő toboroz a munkáltatók körében, vagy a saját adatbázisából válogatott célcsoporti 

listát ad át a szolgáltatást nyújtónak, akinek eléréséért a szolgáltató felel. 

A szolgáltató maga is kezdeményezheti a munkaerő-piaci információ nyújtását a 

munkáltatók felé, direkt és indirekt marketing eszközökkel. Amennyiben a szolgáltató 

célzottan szeretne munkaerő-piaci információkat nyújtani olyan munkáltatók vagy 

munkáltatói csoportok részére, ahol az adott munkaerő-piaci információ ismerete releváns, 

különböző módszerekkel választhatja ki a célcsoportját: 

– elérhető és hozzáférhető nyilvántartások (KSH, kamarák és munkaerő-piaci 

szolgáltató szervezetek, felnőttképzési szervezetek adatbázisai) révén, 

– a szolgáltató saját adatbázisából vagy 

– nyilvános cégnyilvántartó elektronikus és papír alapú kiadványokból. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve munkaadói felé. 

– Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. 

– Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek 

által megosztott adatbázis. 

– Az Egyesület tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a 

Heves megyében és Észak-Magyarországon munkát keresőkre, illetve a munkaadókra. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezet által nyújtott alapszolgáltatás, amely valamennyi 

gazdálkodó szervezet számára, általánosan hozzáférhető információkat nyújt a térség aktuális 

munkaerő-piaci jellemzőiről, lehetőségeiről, az igénybe vehető támogatásokról, 

szolgáltatásokról. Emellett lehetőséget biztosít speciális munkáltatói igények kielégítésére, 

ennek keretében, külön kérésre, illetve megállapodás alapján konkrét célhoz – beruházáshoz, 

fejlesztéshez – kapcsolódó információkat gyűjt és ad át. 

 

4.2. Tevékenységek 

A szolgáltató az alábbi munkaerő-piaci jellemzőkről átfogó jelleggel informálja a 

foglalkoztatót: 

– a munkaerőpiac szereplőiről (állami szervezetekről, forprofit és nonprofit 

szervezetekről, munkát keresőkről), azok tevékenységéről, jellemzőiről, 

– a munkaerőpiac egyensúlyi viszonyairól, a munkaerő kereslet-kínálat alakulásáról, 

– a munkaerőpiac legfontosabb szegmenseiről (munkavállalók és munkaadók 

rétegződéséről, részpiacokról a munkaerőpiacon, vállalaton belüli munkaerőpiacról, 

helyi, lokális munkaerőpiacról) és azok jellemzőiről, 
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– a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogi szabályozásról, 

– az atipikus és rugalmas foglalkoztatási formákról, rugalmas munkaidő-rendszerekről, 

– a költséghatékony foglalkoztatás jegyében foganatosítható eljárásokról, 

– a foglalkoztatáshoz a munkaügyi szervezettől, és azon kívül igényelhető 

támogatásokról, 

– a munkahelyi sokszínűségről és esélyegyenlőségről, 

– a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportokról és azok 

jellemzőiről, 

– a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletekről. 

A szolgáltató célzottan, eseti jelleggel, vagy konkrét információigényre reagálva nyújt 

információkat az alábbiakról: 

– a munkaerő-igény, illetve létszámleépítés bejelentésének módjáról, 

– az adatbázisában fellelhető munkavállalókról a munkáltató igényeinek megfelelően, 

– a munkaerő-kiválasztásban alkalmazott és elérhető módszerekről, 

– a munkahelyi beléptetést és beilleszkedést elősegítő módszerekről, a munkahelyi 

patrónusok, mentorok szerepéről, 

– a munkaerő megtartásának és motiválásának lehetőségeiről, 

– a munkaviszony megszűntetésének módszereiről, a gondoskodó elbocsátásról, 

– a rugalmas nyugdíjba vonulás előkészítéséről, 

– a munkaügyi konfliktusok kezelésesének eltérő eljárásairól, az abban segítséget nyújtó 

szervezetek elérhetőségeiről és 

– a foglalkoztatáshoz kapcsolódó konkrét támogatások igénylésének és felhasználásának 

módjáról. 

 

5. Módszertan 

 

A munkaerő-piaci információk nyújtása a szolgáltató és a foglalkoztatók közötti 

együttműködési folyamat keretében valósul meg; a résztvevők aspektusából egyéni, illetve 

csoportos információnyújtással, valamint az öninformálódás elősegítésével történik. A 

kommunikáció módját tekintve elsősorban személyesen végezhető, de történhet telefonon, 

elektronikus levél útján, és az öninformálódás kapcsán papíron (tájékoztatókkal, 

szórólapokkal, prospektusokkal). A munkaerő-piaci információk nyújtása az 

információnyújtás időtartamát tekintve megvalósulhat eseti jelleggel és folyamatos 

információszolgáltatás formájában is. 

– Egyéni információnyújtás 

– A csoportos információnyújtás többféleképpen valósulhat meg. 

o A szolgáltató informátori hálózat által képviseltetve nyújt információt, ahol a 

hálózat tagjai különböző jellegű információk nyújtására kompetensek. 

o A szolgáltató a munkáltatók egy csoportja számára nyújt információkat. 
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o A csoportos információnyújtás megvalósulhat rendezvények keretében, de 

rendezvényi kereteken kívül is. 

– Öntájékozódás elősegítése. A szolgáltatást nyújtó a munkáltatók számára tájékoztató 

anyagokat készít, melyeket eljuttat a célcsoport számára. Ezek az anyagok papír alapú, 

illetve digitális dokumentáció formájában készülnek, a munkáltatói célcsoport 

igényeihez igazodva. A tájékoztató anyagokat a megrendelő is biztosíthatja. A 

célcsoporthoz való eljuttatás direkt és indirekt marketing eszközökkel történik (dm 

levél, postai küldemény  

– útján, illetve a média bevonásával, vagy saját honlapon történő közzététellel). A 

szolgáltató gondoskodik az elkészült tájékoztató anyagok folyamatos aktualizálásáról. 

– Eseti információnyújtás keretében nyújt munkaerő-piaci információt a szolgáltató 

minden olyan esetben, amikor az jól körülhatárolható célt szolgál, és az 

információnyújtás 1–3 alkalommal kielégíti a felmerült információigényt. Eseti 

információnyújtás megvalósulhat valamennyi, a 4-es pontban felsorolt 

szolgáltatástartalom esetében. 

– Folyamatosan szolgáltathat információt a szolgáltató állandóan változó munkaerő-

piaci környezetben. Folyamatos információnyújtásnak minősül az állandóan elérhető, 

öntájékozódást segítő eszközök alkalmazása és azok folyamatos, naprakész 

információkkal történő frissítése is (pl.: honlap fenntartása). 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 

Kimeneti indikátorok: 

 az információnyújtásban részt vettek 

száma 

 az információnyújtási alkalmak 

száma 

 

 munkanapló, csoportos 

információ nyújtás esetén 

jelenléti ív (mindkét 

indikátornál) 

Eredmény indikátorok: 

 más munkaerő-piaci szolgáltatást 

igénybevevő munkáltatók száma 

 a foglalkoztatáshoz támogatást 

igénylő munkáltatók száma 

 

 munkaügyi kirendeltség 

nyilvántartása 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai és menedzsment kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 
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 Végzettség: legalább középfokú végzettség. 

 Szakmai gyakorlat:legalább 1 éves gyakorlat a munkaerő-piaci, foglalkoztatási 

információ-, és szolgáltatásnyújtás, valamint a vállalkozási tanácsadások terén. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: 

o a munkaerőpiac szereplői, azok tevékenységei, jellemzői, 

o a munkaerőpiac egyensúlyi viszonyai, a munkaerő kereslet-kínálat alakulása, 

o a munkaerőpiac legfontosabb szegmensei (munkavállalók és munkaadók 

rétegződése, részpiacok a munkaerőpiacon, vállalaton belüli munkaerőpiac, 

helyi, lokális munkaerőpiac) és azok jellemzői, 

o a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogi szabályozásban való eligazodás 

képessége, 

o az atipikus és rugalmas foglalkoztatási formák, rugalmas munkaidő-rendszerek 

ismerete, 

o a költséghatékony foglalkoztatás jegyében foganatosítható eljárások, 

o a foglalkoztatáshoz igényelhető támogatások rendszere, 

o a munkahelyi sokszínűség, esélyegyenlőség, diszkrimináció és 

o munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek. 

 Készségek: tényszerűség, tárgyilagosság, egyértelműség és közérthetőség, hatékony 

kommunikáció, ügyfélközpontúság, tisztelet, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, önálló munkavégzés, szervezőképesség, 

helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző készségek. 

 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

A tárgyi technikai feltételek számbavételénél fontos szempont a mobilitás, hogy az 

információnyújtáshoz szükséges feltételek biztosítottak legyenek a szolgáltatást nyújtó részéről 

akkor is, ha a szolgáltatás nem a szolgáltató székhelyén/telephelyén, hanem külső helyszínen 

(rendezvényeken, vagy az egyes munkáltatóknál) valósul meg. 

– Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

– Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

– Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség (csoportos 

információ-nyújtás esetén). 
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– Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

– Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

– Zárható szekrény az iratok tárolására. 

– Projektor vagy nagy képernyős TV (csoportos információ-nyújtás esetén). 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák) 

– Referenciák, jártasság: nem szükséges. 

– Térségi lefedettség: a térségben való legalább 1 éves működés, a helyi munkaerőpiac 

és szereplőinek ismerete. 

– Szervezeti kompetenciák: nem szükséges. 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok 

– Az információnyújtás alkalmai: órák száma szolgáltatást igénybevevőkre bontva, 

alkalom/hó (a szolgáltatásra fordított munkaórák rögzítése havonta). 

– Az információnyújtásban részt vettek száma (a szervezet profilja és mérete szerinti, 

valamint az információigény szerinti bontásban). 

– Más munkaerő-piaci szolgáltatást igénybevevő munkáltatók száma. 

– A foglalkoztatáshoz támogatást igénylő munkáltatók száma. 

– Gyűjtemény a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályokról (értékelési szempont: az 

elektronikus, vagy papír alapú gyűjtemény megléte, naprakészsége, használhatósága). 

– Munkaerő kereslet-kínálatot bemutató 3 hónapnál nem régebbi (saját, vagy más 

szervezet által készített) elemzés (értékelési szempont: megléte, naprakészsége, 

használhatósága). 

– Különböző munkát kereső csoportokat bemutató kiadványok (értékelési szempont: 

megléte, tartalmi megfelelősége). 

– Ügyfél-elégedettségi kérdőív az ügyfél-elégedettség mérésére. A szolgáltatás 

résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

– Megállapodás a megrendelő által rendelkezésre bocsátott célcsoportadatok 

használatáról: célja a szakszerű adatkezelés és a személyiségi jogok védelme. 

– Munkanapló, amely tartalmazza az információnyújtás időpontját, célját és tartalmát, a 

szolgáltatást igénybevevő adatait. Célja igazolni, hogy az információnyújtás 

megtörtént. 
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– Jelenléti ívek és tematika csoportos információnyújtás esetén, melyek tartalmazzák a 

téma vázlatos bemutatását, az információnyújtásra fordított időt és a résztvevők adatait 

(a résztvevő nevét, a képviselt szervezet nevét; a szervezet profilját és méret szerinti 

besorolását). Célja igazolni, hogy az információnyújtás megtörtént. 

– Értékelő beszámoló, amely tartalmazza a szolgáltatásindikátorainak összesített adatait. 

– Jogszabály- és értelmezés-gyűjtemény (kiadvány formájában, vagy elektronikusan). 

– Munkaerő kereslet-kínálatot bemutató 3 hónapnál nem régebbi elemzés (kiadvány 

formájában vagy elektronikusan). 

– Különböző munkát kereső csoportokat bemutató kiadványok (honlapon való 

elérhetőség is megfelelő). 

– Munkáltató elégedettségét mérő kérdőív, melynek célja az ügyfél-elégedettség mérése. 

A szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt 

követően értékelni. 

 

9. A szolgáltatás költségei 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. A 

megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei. 

– Kommunikációs költségek. 

– Egyéb általános költségek. 

– Ügyfelek szállás, étkezési és utazási költségei. 

– Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

– Amortizációs költségek. 

– A szolgáltató nyeresége. 

– A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

Eseti információ-nyújtásra maximum 2 óra számolható el, mely időtartam magában 

foglalhatja az információt nyújtó szakember felkészülési idejét, az információnyújtást, 

valamint a szolgáltatás dokumentálását. 

Csoportos információ-nyújtásra maximum 4 óra számolható el, mely időtartam magában 

foglalhatja az információt nyújtó szakember(ek) felkészülési idejét, a helyszínre történő 

utazást, az információnyújtást, valamint a szolgáltatás dokumentálását. A szolgáltatás 

gyakoriságát az alábbi tényezők határozzák meg: 

– a célcsoport által támasztott igények, 

– a munkaerőpiac alakulása és 

– a megrendelő szándéka. 
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11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás 

 

– A megrendelő a megállapodástól függően biztosítja a helyszínt és a szolgáltatás tárgyi 

technikai feltételeit. 

– A megrendelő telefonon, faxon, e-mailben folyamatos kapcsolatot tart a 

szolgáltatóval, szükség esetén a szolgáltatás helyszínén személyes találkozót 

kezdeményez a szolgáltatást nyújtó szervezet vezetőjével és munkatársaival. 

– A megrendelő folyamatosan információval látja el a szolgáltatót az általa nyújtott 

támogatásokról, ellátásokról, igénybe vehető szolgáltatásokról. 

– A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és 

a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését 

bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a 

szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által 

működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó 

lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt 

módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség 

időtartama. 

 

12. Célcsoport-specifikus elemek 

 

A szolgáltatás célcsoportja szempontjából nem releváns. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

– Helyi térségi foglalkoztatási tanácsadás, amely a szolgáltatással egyidejűleg, vagy azt 

követően történik. 

– Egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi környezet kialakítását támogató 

tanácsadás, amely a szolgáltatást követően történik. 

– Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása munkavállalóknak, amely a 

szolgáltatással egyidejűleg történik. 
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2. MUNKAERŐ-PIACI ÉS FOGLALKOZÁSI INFORMÁCIÓK NYÚJTÁSA 

MUNKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK (02) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja a munkaerő-piaci lehetőségek, folyamatok, támogatások 

átláthatóságának előmozdítása, hozzájárulás a munkaerő-piaci kereslet és kínálat 

egyensúlyának javításához a kínálati oldal informáltságának biztosításával. 

 

1.2. Operatív cél 

A munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának célja hogy az ügyfél 

tájékozottabb legyen a munkaerő-piaci intézményrendszerről és szereplőkről, a munkát 

keresőknek nyújtható támogatások és szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybetétel 

feltételeiről, eljárásrendjeiről annak érdekében, hogy az információk birtokában gyorsabban és 

hatékonyabban tudjon élni a lehetőségeivel. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport, átfogóan 

– Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik 

nem tanulnak), 

– jelenleg foglalkoztatott, de csoportos létszámleépítéssel, illetve elbocsátással 

fenyegetett, 

– tanulók, ha pályaválasztási döntés előtt, vagy elhelyezkedés előtt állnak. 

 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

Különösen indokolt azokat a munkát keresőket bevonni ebbe a szolgáltatásba, akik először 

szembesülnek a munkanélküliséggel, újonnan váltak munkanélkülivé, álláskeresővé és ezért 

semmilyen tapasztalatuk nincs a munkaerő-piaci lehetőségeikről, a munkanélküli, álláskereső 

státuszhoz kapcsolódó jogaikról, illetve az igénybe vehető szolgáltatásokról. Különösen 

ajánlott tehát a pályakezdőknek. 

 

2.3. Az Egyesület fő célcsoportjai 

– Aktív korú nem foglalkoztatott személyek elsősorban pályakezdő fiatalok (felsőfokú 

v. középfokú szakképzettségűek) 

– jelenleg foglalkoztatott, de csoportos létszámleépítéssel, illetve elbocsátással 

fenyegetett. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 
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A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. 

– A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba. 

– Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó 

szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét. 

– A szolgáltatás iránt érdeklődő maga kéri (a szolgáltatást a munkát kereső maga kéri). 

A szolgáltatás bármely érdeklődő számára nyílt és elérhető, ennek megfelelően nem mindenki 

minősül ügyfélnek, aki a szolgáltatónál megjelenik. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt érdeklődői, 

illetve munkaadói felé. 

– Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. 

– Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek 

által megosztott adatbázis. 

– Az Egyesület tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a 

Heves megyében és Észak-Magyarországon munkát keresőkre, illetve a munkaadókra. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

A szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, megye valamint 

a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő kereslet-kínálat helyi jellemzőire vonatkozó 

információk nyújtását, foglalkoztatást elősegítő támogatások és az álláskeresési ellátásokra 

vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal 

kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza. 

 

4.2. Tevékenységek 

Az információnyújtás a következő területekre terjed ki: 

– a munkaügyi kirendeltség regisztrációs feltételeinek ismertetése, 

– a regisztrált munkát keresőnek járó támogatási lehetőségek és szolgáltatások 

ismertetése, 

– a foglalkoztatást elősegítő támogatások és igénylésük jogi feltételeinek ismertetése, 

– az adott területre és időszakra vonatkozó munkaerő-piaci kereslet és kínálat 

jellemzőinek ismertetése, 

– az adott területre és időszakra vonatkozó munkaerő-piaci programok, képzési 

lehetőségek általános ismertetése, 

– tájékoztatás a tipikus és atipikus foglalkoztatási formákról, a foglalkoztatási 

jogviszonyokról, 

– tájékoztatás a munkáltatói sokféleségről, ideértve akár az őstermelői és az 

egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyokat, valamint az önkéntességet is. 
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5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

 

A munkaerő-piaci információk nyújtása történhet egyéni, illetve csoportos 

információnyújtással, valamint az öninformálódás elősegítésével. A kommunikáció módját 

tekintve elsősorban személyesen végezhető, de történhet telefonon, elektronikus levél útján, és 

az öninformálódás kapcsán papíron (tájékoztatók, szórólapok, prospektusok segítségével). A 

munkaerő-piaci információk nyújtása az információnyújtás időtartamát tekintve megvalósulhat 

eseti jelleggel és folyamatos információszolgáltatás formájában is. 

– Egyéni információnyújtás 

– Csoportos információnyújtás, amely többféleképpen valósulhat meg. 

o A szolgáltató informátori hálózat által képviseltetve nyújt információt, ahol a 

hálózat tagjai különböző jellegű információk nyújtására kompetensek. 

o A szolgáltató az munkát keresők egy csoportja számára nyújt információkat. 

o A szolgáltató informátori hálózat által az munkát keresők egy csoportja 

számára nyújt információkat. 

o A csoportos információnyújtás megvalósulhat rendezvények keretében, de 

rendezvényi kereteken kívül is. 

– Öninformálódás elősegítése. A szolgáltatást nyújtó a munkáltatók és munkát keresők 

számára tájékoztató anyagokat készít, melyeket eljuttat a célcsoport számára. Ezek az 

anyagok készülhetnek papír, illetve digitális dokumentáció formájában, a munkáltatói 

célcsoport igényeihez igazodva. A tájékoztató anyagokat a megrendelő is biztosíthatja. 

A célcsoporthoz való eljuttatás történhet direkt és indirekt marketing eszközökkel (dm 

levél, postai küldemény útján, illetve a média bevonásával, vagy saját honlapon 

történő közzététellel). A szolgáltató gondoskodik az elkészült tájékoztató anyagok 

folyamatos aktualizálásáról. 

– Eseti információnyújtás keretében nyújt munkaerő-piaci információt a szolgáltató 

minden olyan esetben, amikor az jól körülhatárolható célt szolgál, és az 

információnyújtás kielégíti a felmerült információigényt. 

– Folyamatosan szolgáltathat információt a szolgáltató állandóan változó munkaerő-

piaci környezetben. Folyamatos információnyújtásként értelmezhető az állandóan 

elérhető, öninformálódást segítő eszközök alkalmazása és azok folyamatos, naprakész 

információkkal történő frissítése is (pl.: honlap fenntartása). 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 

Kimeneti indikátor: 

 munkaerő-piaci 

 egyéni forma esetén: ügyfélnyilvántartás, 

egyéni adatlap 
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információnyújtásban részesült 

személyek száma 

 csoportos forma esetén: jelenléti ív és 

ügyfélnyilvántartás 

Eredmény indikátor: 

 más munkaerő-piaci szolgáltatást 

igénybevevő személyek száma 

 a szolgáltató igazolása, vagy 

együttműködési megállapodás 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: legalább középfokú végzettség. 

 Szakmai gyakorlat:legalább 1 éves gyakorlat a munkaerő-piaci (foglalkoztatási, 

képzési, szociális) információ-, és szolgáltatásnyújtás terén. Amennyiben pályakezdő, 

vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor 

olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatás-nyújtásban 

legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: 

o a munkaerőpiac szereplőiről (állami, forprofit és nonprofit szervezetekről, 

munkát keresőkről), azok tevékenységéről, jellemzőiről, 

o a munkaerőpiac egyensúlyi viszonyairól, a munkaerő kereslet-kínálat 

alakulásáról, 

o a munkaerőpiac legfontosabb szegmenseiről (munkavállalók és munkaadók 

rétegződése, részpiacok a munkaerőpiacon, vállalaton belüli munkaerőpiac, 

helyi, lokális munkaerőpiac) és azok jellemzőiről, 

o a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogi szabályozásról, 

o az atipikus és rugalmas foglalkoztatási formákról, rugalmas munkaidő 

rendszerekről, 

o a foglalkoztatáshoz a munkaügyi szervezettől, és azon kívül igényelhető 

támogatásokról, 

o a munkahelyi sokszínűségről és esélyegyenlőségről, 

o a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportokról és azok 

jellemzőiről. 

 Készségek: tényszerűség, tárgyilagosság, egyértelműség és közérthetőség, hatékony 

kommunikáció, ügyfélközpontúság, tisztelet, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, önálló munkavégzés, szervezőképesség, 

helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző készségek. 

 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 
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– Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

– Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

– Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség (csoportos 

információ-nyújtás esetén). 

– Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

– Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

– Zárható szekrény az iratok tárolására. 

– Projektor vagy nagy képernyős TV (csoportos információ-nyújtás esetén). 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák) 

 Referenciák, jártasság: nem szükséges. 

 Térségi lefedettség: a térségben való legalább 1 éves működés, a helyi munkaerőpiac 

és szereplőinek ismerete. 

 Szervezeti kompetenciák: munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása terén szerzett 

legalább 1 éves tapasztalat. 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó indikátorok, célmutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési 

szempontok 

– Munkaerő-piaci információnyújtásban részesült személyek száma, (egyéni és 

csoportos külön gyűjtve, életkor, nem, célcsoport bontásban). 

– Más munkaerő-piaci szolgáltatást igénybevevő személyek száma (életkor, nem, 

célcsoport bontásban). 

– Ügyfél-elégedettség. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

– Egyéni információ-nyújtás alkalmával rögzítésre kerülnek az alapinformációk az 

„egyéni adatlapon” (lehetőség szerint elektronikus formátumban). Ezek a következők: 

o az ügyfél személyes adatai és elérhetőségei, 

o az ügyfél célcsoport szerinti azonosítása és 

o az ügyfél munkaerő-piaci státusza. 



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

59 

– Jelenléti ív: csoportos tájékoztatók alkalmával készül, a találkozás helyszínét, 

időpontját résztvevők nevét, elérhetőségét tartalmazza. 

– Értékelő beszámoló, mely tartalmazza a szolgáltatásindikátorainak összesített adatait. 

– Munkaerő-piaci információkat tartalmazó tájékozató kiadványok, csoportos 

információnyújtás esetén esetenként bemutató diák. 

– Ügyfél-elégedettségi kérdőív az ügyfél-elégedettség mérésére. A szolgáltatás 

résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni. 

 

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők 

– A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők 

költségei. 

– Kommunikációs költségek. 

– Egyéb általános költségek. 

– Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei. 

– Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

– Amortizációs költségek. 

– A szolgáltató nyeresége. 

– A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

A munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás állandó ügyfélszolgálattal működik. 

– Az egyéni információ nyújtás átlagos időtartama 0,5 óra/alkalom. 

– A csoportos információnyújtás átlagos időtartama 1,5 óra. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás 

– A megrendelő a megállapodástól függően biztosítja a helyszínt és a szolgáltatás tárgyi 

technikai feltételeit. 

– A megrendelő telefonon, faxon, e-mailben folyamatos kapcsolatot tart a 

szolgáltatóval, szükség esetén a szolgáltatás helyszínén személyes találkozót 

kezdeményez a szolgáltatást nyújtó szervezet vezetőjével és munkatársaival. 

– A megrendelő folyamatosan információval látja el a szolgáltatót az általa nyújtott 

támogatásokról, ellátásokról, igénybe vehető szolgáltatásokról. 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 
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a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 

 

12. Célcsoport-specifikus elemek 

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak 

szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei: 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból 

leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve 

veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel 

rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és 

helytállni a munkaerőpiacon. 

Csoportos információnyújtás esetén homogén csoportok létrehozásra célszerű törekedni a 

hatékonyabb kommunikáció és a felmerülő speciális szükségletek kielégítése érdekében. A 

homogén csoportban való részvétel olyan speciális szükségletű munkavállalók számára 

ajánlott, akik a szolgáltatás pillanatában integrált csoportba nem vonhatók be, és hasonló 

szükségleteket támasztanak a szolgáltatást nyújtó irányába. A hasonló speciális 

szükségletekkel rendelkező résztvevőkből álló csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő. 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

Valamennyi tartalom vonatkozásában a szolgáltatás speciális szükségletű munkát kereső 

egyéni szükségleteire fókuszál (hallássérült ügyfél esetén pl.: hallássérültek számára elérhető 

felnőttképzésekre, a hallássérültek munkaerő-piaci helyzetére a régióban, stb.) 

4.2. Tevékenységek 

A munkaügyi központ rehabilitációs szolgáltatásainak ismertetése. 

Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának lehetőségei a munkahelyeken. 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció 

biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai 

gyakorlat) 

Ismeret: célcsoport-specifikus kommunikációs ismeretek. 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.) 

Az ügyfelekkel történő személyes beszélgetésre alkalmas akadálymentes helyiség, és 

csoportos tájékoztatás esetén 6 fő befogadására alkalmas csoportszoba. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív 

kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

Az egyéni információ nyújtás átlagos időtartama 1 óra/alkalom. 

A csoportos információnyújtás átlagos időtartama 2 óra/alkalom. 
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Gyakorisága: az ügyfél szükségletei szerint. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság nyújthatja. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása munkáltatóknak, amely a szolgáltatással 

egyidejűleg végezhető. 
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3. EGYÉNI MUNKATANÁCSADÁS (03) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása, valamint azok 

megszüntetése, az aktív korú nem foglalkoztatott személyek foglalkoztathatóságának 

előmozdítása érdekében.  

 

1.2. Operatív cél 

A munkatanácsadás célja, hogy személyre szabottan feltárja, vizsgálja és értékelje az ügyfél 

elhelyezkedését akadályozó körülményeket, valamint azok megszüntetésére, az 

elhelyezkedésre irányuló terv készüljön. Cél, hogy a tanácsadási folyamat befejeztével a 

munkát kereső 

 képes legyen reális célállás megfogalmazására, 

 a tanácsadó segítségével képes legyen meghatározni a munkaerőpiacon elérendő 

céljait, a célhoz vezető út állomásait, tevékenységeit, a szükséges és hozzáférhető 

eszközöket, 

 tisztán lássa, és számba vegye az akadályozó tényezőket, amelyek elhelyezkedésének 

útjában állnak, 

 képes legyen minden erőfeszítést megtenni azon akadályozó tényezők elhárítása 

érdekében, amelyekre hatással van/ vagy befolyással bír, 

 képes legyen önállóan munkalehetőségek feltárására, 

 tudatosan használja erőforrásait a munkakeresés érdekében, 

 legyen együttműködő további szolgáltatások igénybevételében, ha a befolyásán kívül 

álló akadályozó tényezők elhárítása érdekében erre van szükség, 

 képes legyen képzésbe, szakképzésbe bekapcsolódni. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport, átfogóan 

 Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik 

nem tanulnak), 

 Rokkantsági ellátásban részesülők (az álláskeresők speciális csoportja), 

 Rehabilitációs ellátásban részesülők (közvetítést, illetve szolgáltatást kérők, de nem 

álláskeresők). 

 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

 Gyermeküket egyedül nevelő és kisgyermekes szülők, 



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

63 

 tartósan munkanélküliek, 

 ápolási díjban részesülők, 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

 50 év felettiek, 

 akik 3–6 hónapja álláskeresők és önálló álláskeresésük nem vezetett eredményre, 

 alacsony iskolai végzettségűek, 

 hajléktalanok. 

 

2.3. Az Egyesület fő célcsoportjai: 

 Gyermeküket egyedül nevelő és kisgyermekes szülők, 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

 50 év felettiek, 

 akik 3–6 hónapja álláskeresők és önálló álláskeresésük nem vezetett eredményre. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. 

 A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői 

beszélgetés alapján. 

 Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó 

szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét. 

 A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő 

ügyfeleket. 

 A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri. 

 A szolgáltatást elsősorban azoknak ajánlott nyújtani, akik nem rendelkeznek reális 

célállás elképzeléssel, vagy elhelyezkedésük más körülmények miatt gátolva van, és 

ezeket a gátló körülményeket feltárni vagy megoldani önállóan nem tudják. Az 

álláskeresésben emiatt nem, vagy nem eléggé aktívak és motiváltak. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői adatbázis csatornákon, és 

eseményeken keresztül. Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) saját nyilvántartás, 

b) partnerszervezetek által megosztott adatbázis. Az Egyesület tevékenysége, 

szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a Heves megyében és Észak-

Magyarországon munkát keresőkre, illetve a munkaadókra. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 
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A szolgáltatás azok számára nyújtható, akiknek nehézséget okoz saját, munkával, illetve a 

munkára való felkészüléssel kapcsolatos céljaik és az ezek megvalósításához szükséges 

lépések meghatározása. Személyes konzultáció, amelynek során az ügyfél egy külső, erre 

felkészült személy segítségével, közösen határozza meg a munkaerőpiacon elérendő célokat, a 

célhoz vezető út állomásait, tevékenységeit, a szükséges és hozzáférhető eszközöket, és tárja 

fel az akadályozó tényezőket. A szolgáltatás eredményeként az ügyfél saját tervet készít az 

álláskeresését, elhelyezkedését szolgáló lépésekre. 

 

4.2. Tevékenységek 

A tanácsadás elemei az ügyfél sajátosságaihoz igazíthatók. 

a) Megismerés 

Célja a légkörteremtés, (objektív és szubjektív) adatok összesítése és csoportosítása, az ügyfél 

szükségleteinek feltárása (azonosító adatok, iskolai végzettség, munkatapasztalat, 

munkamotiváció, célállás-elképzelés). Fontos ebben a lépésben az anamnézis felállítása és a 

problémadefiníció (pl.: álláskeresési aktivitás, motiváltság, pályaelképzelés, érdeklődés, 

elhelyezkedést gátló körülmények), melyben a tanácsadó segíti az ügyfelet. 

b) Tisztázás, a probléma meghatározása 

A problémadefiníció során feltárt, a probléma szempontjából fontos információk részletesebb 

tisztázása, új, lényegi információk megszerzésére törekvés, az ügyfél képességeinek, 

érdeklődési irányának, elvárásainak feltárása. A tanácsadónak az előző beszélgetés során 

felmerült információk alapján kell megterveznie a beszélgetési témákat (tervezett témák). 

Emellett figyelembe kell venni, hogy a tanácskérő milyen újabb témákat és élményeket hoz 

(hozott témák). Mindezek ismeretében eldöntendő, hogy a hozott témák alapján érdemes-e 

újradefiniálni a problémát. 

c) Elemzés 

Az elemzés során az eddigi életútból, a reális adatokból következő eredmények, pozitívumok, 

erősségek, sikerek és az akadályozó tényezők, hátrányosságok, hiányok számbavételére kerül 

sor. Az elemzés során egyúttal megtörténik a személyes jellemzők és a realitásból nyert 

adatok összekapcsolása. 

d) Szintézis 

Célja megoldások keresése, megoldásmódok értékelése. Az ügyfél az elemzés során már 

eljutott arra a szintre, hogy a tanácsadó segítségével hipotéziseket (megoldási irányokat, 

kimeneti utakat) állítson fel, majd mindegyik megoldási módot részletesen elemezze (a 

lehetséges előnyöket és hátrányokat is mérlegelve). A szintézis fő elemei: pályaelképzelés 

formálása, a korlátozott lehetőségek kezelése, érdeklődés, preferenciák, motivációs bázis, 

értéktudat. 

e) Megállapodás 

Ebben a szakaszban az összes lehetséges megoldási mód figyelembe vétele és mérlegelése 

után az ügyfél a tanácsadóval közösen kiválasztja a számára legoptimálisabb probléma-

megoldási módot, melynek megvalósítására cselekvési tervet készít. A terv rövid távú 
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cselekvési terv („kitörési terv"), amely az ügyfél szükségletei szerint kiegészülhet közép- és 

hosszú távú tervezéssel is (pályaterv, karrierterv). 

f) Lezárás 

Értékelés: amennyiben olyan típusú intervencióra is szükség van, amely a tanácsadó és a 

szolgáltatást nyújtó szervezet kompetenciáján kívül esik, a tanácsadó erre írásban javaslatot 

tesz az értékelő jelentésben. 

g) Utánkövetés 

A tanácsadás lezárása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása. 

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

 

A munkatanácsadás egyéni tanácsadás, amely személyes konzultáció formájában valósul meg 

az ügyfél munkavállalását akadályozó tényezők feltárásának segítségével. A tanácsadási 

folyamat non-direktív. Módszere a célzott beszélgetés és az önértékelési eljárások. 

A tanácsadási folyamat elején a tanácsadó és az ügyfél meghatározza azokat a kereteket, 

amelyeken belül a tanácsadási folyamat működni fog. Ez egy olyan vállalás, amely írásban 

rögzítésre kerül, és amelyet mindkét fél köteles tartani. 

A tanácsadás végén a tanácsadó és szolgáltatást igénybevevő írásban rögzítik a közös 

megállapodáson alapuló célokat, további lépéseket, segítve az ügyfél ezekkel történő 

azonosulását. 

A munkatanácsadás típusai lehetnek: 

 informáló, 

 orientáló, 

 döntés-előkészítő, 

 öndefiníciót támogató, 

 elhelyezkedést segítő, 

 realizáló. 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 

Kimeneti indikátor: 

 a tanácsadáson részt vettek száma 

 

 tanácsadási napló. 

Eredmény indikátor: 

 elhelyezkedésre irányuló tervek száma 

 

 elhelyezkedésre irányuló terv. 

Hatás indikátorok: 

 a 180. napon foglalkoztatásban állók 

 

 munkaszerződés, munkáltatói 
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száma 

 további munkaerő-piaci szolgáltatást 

igénybevevők száma 

 képzésbe lépők száma 

igazolás 

 együttműködési szerződés 

 képzési szerződés, vagy az ügyfél 

nyilatkozata 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: felsőfokú végzettség. 

 Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett − 

egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: a helyi munkaerőpiac ismerete, a foglalkozáspolitikai aktív eszközök 

ismerete. 

 Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, 

felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, 

kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, 

problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali, motiváló készség. 

 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 Jogtiszta tanácsadó programok: önértékelő eljárások (érdeklődés, képesség, 

munkamód, értékek, stb.). 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák) 
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 Referenciák, jártasság: nem szükséges. 

 Térségi lefedettség: nem szükséges. 

 Szervezeti kompetenciák: munkaerő-piaci szolgáltatások terén szerzett tapasztalat. 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok 

 Tanácsadáson részt vettek száma célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség és 

munkaerő-piaci helyzet szerint bontva. 

 Elhelyezkedésre irányuló tervek száma. 

 Elhelyezkedettek célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség és munkaerő-piaci 

helyzet szerint bontva. A mérés időpontja a tanácsadás igénybevétele utáni 180. nap. 

 További munkaerő-piaci szolgáltatást igénybe vettek célcsoport, nem, életkor, iskolai 

végzettség és munkaerő-piaci helyezet szerint bontva. A mérés időpontja a tanácsadás 

igénybevétele utáni 180. nap. 

 Képzésbe kerülők célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség és munkaerő-piaci 

helyzet szerint bontva. 

 Ügyfél-elégedettség. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

 Adatlap, amely tartalmazza az ügyfelek adatait: a résztvevő neme, életkora, iskolai 

végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, 

problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette; ügyfél elérhetősége. 

 Tanácsadási napló: naprakész információkat rögzít időrendi sorrendben közvetlenül az 

ügyféllel végzett tevékenységekről. A tanácsadási napló vezetéséért a tanácsadó 

személyesen felel, minden tanácsadás alkalmával ebben rögzíti a tanácsadás 

időpontját, időtartamát, a tanácsadás célját, tartalmát, szakmai megállapításait és az 

ügyféllel kötött megállapodásokat. A benne foglalt tartalmak csak az ügyfél, a 

szolgáltatást nyújtó és a megrendelő számára hozzáférhetőek, céljuk, hogy áttekintést 

adjanak a teljes tanácsadási folyamatról. A dokumentumot minden alkalommal a 

tanácsadó és az ügyfél is aláírja. 

 Elhelyezkedésre irányuló terv, amely tartalmazza az elhelyezkedést akadályozó – a 

tanácsadás során számba vett – tényezőket, amelyekre az ügyfél befolyással/ráhatással 

bír, ezek elhárításának eszközeit, módját és időrendjét. 

 Értékelő beszámoló, tartalma: 

o jelentkezési lap/irányító lap, 

o az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége, 
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o a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci 

helyzete, a neme és életkora szerinti bontásban is, 

o a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő 

eredménye. 

 Utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú hatások 

feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés időpontját, 

szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket. 

 Utánkövetés igazoló dokumentumai: munkaszerződés, munkáltatói igazolás, 

együttműködési szerződés, képzési szerződés vagy az ügyfél nyilatkozata. 

 Ügyfél-elégedettségi kérdőív az ügyfél-elégedettség mérésére. A szolgáltatás 

résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni. A 

kérdőívet az utolsó tanácsadási alkalommal kell kitöltetni, lehetőség szerint úgy, hogy 

a tanácsadó ne legyen jelen. 

 

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. 

 A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők 

költségei. 

 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei. 

 Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

 A tanácsadó a tisztázás eredménye alapján állapítja meg, hogy hány tanácsadási 

alkalomra van szükség (visszahívás). 

 Átlagosan 3 (maximum 6) egyéni tanácsadási alkalom szükséges a 

munkatanácsadásra. Egy tanácsadási alkalom időtartama 45-60 perc. Ajánlott a 

hetenkénti gyakoriság. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás. 
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A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 

 

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, 

költségtípusok) 

 

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak 

szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei: 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból 

leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve 

veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel 

rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek 

visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon. 

4.2. Tevékenységek 

A tanácsadáson a résztvevők azonosítják támogatási szükségleteiket és azok mértékét, 

intenzitását. Az elhelyezkedésre irányuló tervek az ügyfélnek az őt az elhelyezkedésben 

támogató személyekkel közösen megtett lépéseit is tartalmazzák. 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

A résztvevők speciális helyzetének tudatosítását, valamint az elhelyezkedésre irányuló tervek 

elkészülését a reális célkijelölés módszereivel támogatja. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció 

biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai 

gyakorlat) 

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség. 

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek. 

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők egyéni támogatásában minimum 1 

év gyakorlat. 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.) 

 Egyéni beszélgetésre alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport 

szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység. 
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 Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és 

augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás 

során. 

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre 

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok 

(pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.) 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

A tanácsadás átlagos időtartama 1 óra/alkalom. 

Gyakorisága: az ügyfél szükségletei szerint. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság nyújthatja, amely legalább 1 éve bejegyzett. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

 Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása állást keresőknek, amely a 

szolgáltatást megelőzően végezhető. Alapvető információkkal látja el az álláskeresőt, 

mielőtt a tanácsadásba kerül. 

 Munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása 

része a szolgáltatásnak, a munkatanácsadás az akadályozó tényezők feltárására épülve 

egy konkrét, elhelyezkedésre irányuló terv kidolgozásával végződik. 

 Rehabilitációs tanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető. Ha a rehabilitációs 

tanácsadás során kiderül, hogy az elhelyezkedésben az ügyfelet olyan akadályok is 

gátolják, amelyek elhárításához a munkatanácsadás szükséges. 

 Pszichológiai tanácsadás a szolgáltatást követően végezhető, ha a munkatanácsadás 

olyan akadályozottságra derít fényt, amely pszichológus segítségét igényli. 

 Pályatanácsadás a szolgáltatást követően végezhető, ha a munkatanácsadás során az 

derül ki, hogy nincs határozott pályaorientáció, illetve a pályaorientáció nem világos. 

 Álláskeresési tanácsadás a szolgáltatást követően végezhető. Ha a munkamotiváció 

megfelelően helyreállt és a pályaorientáció is világos, az álláskeresési tanácsadás 

segíthet az álláskeresési technikák elsajátításában. 
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4. PÁLYATANÁCSADÁS- PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS (09) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

 

A szolgáltatás célja, hogy a pályaválasztás előtt állóknak segítséget nyújtson az egyéni 

kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő pálya, vagy a pályaválasztást célzó 

továbbtanulási lehetőségek kiválasztásában. 

 

1.2. Operatív cél 

 

A pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás célja az ügyfél: 

 pályaválasztási döntésének előkészítése (pályaorientáció), 

 pályaismereteinek bővítése, 

 személyes képességeinek és érdeklődésének felmérésre (az adottságainak, 

kompetenciáinak, kulcsképességeinek, irányultságának feltárása), 

 önismeretének fejlesztése, 

 pálya-specifikus képességigényeinek megismertetése, 

 saját példaképének kialakítása, 

 pályatervezésének segítése, hozzájárulás az egyéni pályaterv kialakításához, 

 adottságainak, kompetenciáinak, képességének, érdeklődésének és a munkaerő-piaci 

keresletnek megfelelő képzési, továbbképzési vagy átképzési lehetőség felkutatása, 

támogatás az iskolaválasztásban, felvételi felkészítés, jelentkezéssel kapcsolatos 

adminisztráció segítése. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport, átfogóan 

 

 Akik pályaválasztás előtt állnak, 

 mindazok, akik még nem választottak szakmát, vagy továbbtanulási irányt, és nincs 

munkaerő-piaci tapasztalatuk. 

 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

 Általános iskolát végzők, azon belül kiemelten a pályaválasztás előtt állók, továbbá 

azon továbbtanulás előtt állók, akik általános iskolai tanulmányaikat 1 éven belül 

befejezik. 
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 a középiskolai tanulmányaikat végzők, azon belül kiemelten a pályaválasztás előtt 

állók, továbbá azon továbbtanulás előtt állók, akik középiskolai tanulmányaikat 1,5 

éven belül befejezik, 

 felsőfokú tanulmányaikat végzők, 

 iskolai végzettséggel nem rendelkezők. 

 

2.3. Az Egyesület fő célcsoportjai: 

 Általános iskolát végzők, azon belül kiemelten a pályaválasztás előtt állók, továbbá 

azon továbbtanulás előtt állók, akik általános iskolai tanulmányaikat 1 éven belül 

befejezik, 

 a középiskolai tanulmányaikat végzők, azon belül kiemelten a pályaválasztás előtt 

állók, továbbá azon továbbtanulás előtt állók, akik középiskolai tanulmányaikat 1,5 

éven belül befejezik, 

 felsőfokú tanulmányaikat végzők. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. 

 A megrendelő ajánlja számukra a szolgáltatást, az első interjú, illetve a közvetítői 

beszélgetés alapján. 

 Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális, egészségügyi vagy oktatási intézmény) 

javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét. 

 A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő 

ügyfeleket. 

 A szolgáltatást az ügyfél maga kéri. 

A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott módszer, a kiválasztás alapja a személyes 

konzultáció, a pályaválasztás előtt állóval folytatott első interjú, illetve (amennyiben vannak) 

a pályaválasztás előtt álló előzetes pályaelképzeléseinek megismerése. 

A célcsoport tagjainak kiválasztásánál alkalmazandó szempontok: 

 érdeklődés, pályaorientáció megléte vagy hiánya, 

 pályakép, pályaelképzelés megléte vagy hiánya, 

 alternatívák, modellek, családi példák, 

 pályaismeret. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. 

 Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek 

által megosztott adatbázis. 
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 Az Egyesület tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a 

Heves megyében és Észak-Magyarországon munkát keresőkre, illetve a munkaadókra. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

Pályaválasztás előtt állóknak nyújtott egyéni vagy csoportos formában végzett tanácsadás, 

melynek keretében az egyéni képességek, készségek és érdeklődés feltárása után, arra 

alapozva történik meg a pályakép meghatározása és a pályatervezés. A tanácsadás elemei: a 

pályaismeret bővítése, az önismeret fejlesztése, a pályakép kialakítása, és ezekre építve a 

pálya és karriertervezés. Várt eredménye, hogy az ügyfél szakmát választ, illetve képzésre 

jelentkezik. 

 

4.2. Tevékenységek 

 Egyéni képességek, készségek és érdeklődés feltárása. 

 Pályakép meghatározása, pályatervezés: 

o problémafeltáró beszélgetés/első interjú: 

 pályaismeret feltárása, 

 érdeklődés, képesség, kompetenciák feltárása. 

o pályaismeret nyújtása a feltárt készségek, képességek alapján: 

 a munkaerőpiac helyi igényeinek figyelembevételével a különféle szakmák, 

munkák részletes bemutatása, a specialitások kiemelésével, 

 a szakmák végzéséhez szükséges adottságok, képességek, kompetenciák 

bemutatása, 

 a munkaadók elvárásai az egyes szakmák, munkakörök esetén, 

 a szakmák és munkakörök lehetőségei és nehézségei, 

 a szakmákkal és munkakörökkel kapcsolatos munkaerő-piaci igények 

bemutatása, 

 elhelyezkedési esélyek, lehetséges karrierek és várható jövedelmek 

megismertetése. 

o pályakép kialakítása: 

 orientáció, pályaterv összeállítása, 

 tervmegvalósítás részletezése, 

 képzési lehetőségek kiválasztása, 

 képzésbe továbblépés lehetőségének segítése, 

 képzési kérelem, beiratkozási dokumentumok elkészítésében segítségnyújtás. 

o önismeret fejlesztése: 

 önismereti tréning, 

 célzott egyéni és csoportos beszélgetések. 



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

74 

 A tanácsadás lezárásakor a szolgáltatást igénybevevő véleményének, elégedettségének 

felmérése, rögzítése. 

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

 

A pályaválasztási tanácsadás támogató jellegű, komplex, rendszer, folyamat és életpálya 

szemléletű, amely a résztvevők interakcióira épít. 

A szolgáltatás formája egyéni tanácsadás, de a tanácsadás egyes elemei indokolt esetben 

csoportos foglalkozás formájában is megvalósulhatnak. 

A tanácsadás során a tanácsadó által irányított beszélgetések során a következő lépések 

végrehajtása indokolt: probléma pontos definiálása, a részletek pontosítása, problémaelemzés, 

csoportosítás, lehetséges megoldások feltárása, megvalósítás megtervezése és megállapodás 

kialakítása, rögzítése. 

A tanácsadási folyamat elején a tanácsadó és a tanácskérő meghatározza azokat a kereteket, 

amelyeken belül a tanácsadási folyamat működni fog. Ez egy olyan vállalás, ami írásban 

rögzítésre kerül, és amelyet mindkét fél köteles tartani. 

Szolgáltatás-specifikus módszertani elemek pályaválasztás, továbbtanulást akadályozó, 

nehezítő problémák összegyűjtése esetén: 

 kérdőíves felmérés (pl. önértékelő kérdőívek), 

 interjú (feltáró beszélgetés), 

 irányított beszélgetés, (non-direktív technikákat alkalmazó beszélgetés), 

 kérdőívek, tesztek kitöltése és értékelése, 

 kiscsoportos beszélgetések, 

 egyéni vélemények rögzítése. 

A szolgáltatás lényeges eleme a valóságnak megfelelő munkavégzéshez, tanuláshoz 

kapcsolódó önismeret fejlesztése, meglévő készségek, képességek reális felmérése. 

Amennyiben a résztvevő számára más szolgáltatás keretében munkaerő-piaci felmérés, vagy 

egyéni fejlesztési terv készült, akkor a tanácsadás ezek figyelembevételével végezendő. 

A szolgáltatást igénybevevők érdeklődési körének, egyéni motivációs bázisának feltárása, 

tudatosítása a reális jövőkép kialakításának fontos eszköze. 

A szolgáltatás során a munkaerő-piaci realitások, az igényekhez illeszkedő képzési 

lehetőségek bemutatásával a szolgáltatást igénybevevők önálló döntésének megalapozását, 

előkészítését szükséges elvégezni. 

A tanácsadás végén a szolgáltatást igénybevevő saját maga írásban rögzíti a közös 

megállapodáson alapuló célokat, további lépéseket, segítve az ezekkel történő azonosulását. 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 
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Kimeneti indikátorok: 

 tanácsadásban részt vettek száma 

 tanácsadási alkalmak száma 

 

 

 tanácsadási napló 

Eredmény indikátorok: 

 elkészült pályatervek száma 

 a tanácsadásban részesülő képzésre 

jelentkezők száma 

 

 pályaterv 

 ügyfél nyilatkozata, iskola, illetve képző 

intézmény igazolása 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: humán felsőfokú végzettség. 

 Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett − 

egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: pályaválasztással kapcsolatos szakmai ismeretek, a munkaerőpiac 

ismerete, egyéni konzultáció módszertanának ismerete, csoportdinamikai működésre 

vonatkozó ismeretek. 

 Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, 

felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, 

kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, 

problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek. 

 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

 Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség (csoportos 

tanácsadás lebonyolítására). 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 
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 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 Kérdőívek, tesztek feldolgozására alkalmas jogtiszta szoftverek. 

 Jogtiszta tanácsadó programok: önértékelő eljárások (érdeklődés, képesség, 

munkamód, értékek, stb.). 

 A tanácsadó a tanácsadói irodán kívül is végezhet egyéni tanácsadást (iskolákban, 

családsegítő központokban, munkaügyi szervezetekben), ha a feltételek biztosítottak. 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák) 

 Referenciák, jártasság: munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása terén legalább 1 éves 

jártasság. 

 Térségi lefedettség: nem szükséges. 

 Szervezeti kompetenciák: nem szükséges. 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok 

 Tanácsadásban részesülők száma életkor, nem, célcsoport, iskolai végzettség, 

munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban. 

 Tanácsadási alkalmak száma. 

 Elkészült pályatervek száma, életkor, nem, célcsoport, iskolai végzettség, munkaerő-

piaci helyzet szerinti bontásban. 

 A tanácsadásban részesülő képzésre jelentkezettek száma életkor, nem, célcsoport, 

iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban. 

 Ügyfél-elégedettség. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

 Adatlap, amely tartalmazza az alábbiakat: a résztvevő neme, életkora, iskolai 

végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, 

problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette, ügyfél elérhetősége. 

 Tanácsadási napló: naprakész információkat rögzít időrendi sorrendben közvetlenül az 

ügyféllel végzett tevékenységekről. A tanácsadási napló vezetéséért a tanácsadó 

személyesen felel, minden tanácsadás alkalmával ebben rögzíti a tanácsadás 

időpontját, időtartamát, a tanácsadás célját, tartalmát, szakmai megállapításait és az 

ügyféllel kötött megállapodásokat. A benne foglalt tartalmak csak az ügyfél, a 

szolgáltatást nyújtó és a megrendelő számára hozzáférhetőek, céljuk, hogy áttekintést 
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adjanak a teljes tanácsadási folyamatról. A dokumentumot minden alkalommal a 

tanácsadó és az ügyfél is aláírja. 

 Elkészült pályaterv. 

 Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el. Elemei: 

jelentkezési lap/irányító lap, 

az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetőségei, 

jelenléti ív, 

a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, neme és 

életkora szerinti bontásban, 

a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő eredménye. 

 Az eredményindikátort igazoló dokumentumok: ügyfél nyilatkozata. Célja a 

tanácsadásban részesülő szakmát választók/képzésre jelentkezők számának igazolása. 

 Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A 

szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően 

értékelni. 

 

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és a költségképzés elvei) 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. 

 A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők 

költségei. 

 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei. 

 Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

Egy ügyfél maximum 6 alkalommal részesülhet tanácsadásban. Egy tanácsadási alkalom 

időtartama maximum 60 perc. A tanácsadás intenzitása hetenkénti. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás 

 

A megrendelő a szolgáltató részére szakmai támogatást nyújt: 

 a munkaügyi szervezet tájékoztatja a szolgáltatót a képzési kínálatáról, 



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

78 

 a munkaügyi szervezet tájékoztatja a szolgáltatót a helyi munkaerő-piaci helyzetről, 

szükségletekről, hiányszakmákról. 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 

 

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, 

költségtípusok) 

 

Amennyiben speciális szükségletű pályaválasztás előtt álló ügyfél veszi igénybe a 

szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei: 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

Speciális szakiskolák tanulói, akik pályaválasztás előtt állnak 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

Speciális szükségletű pályaválasztás előtt állók alatt azok a munkaerő-piaci szempontból 

leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve 

veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel 

rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek kilépni és 

helytállni a munkaerőpiacon. 

A szolgáltatásba azok a speciális szükségletű pályaválasztás előtt állók kerülnek bevonásra, 

akik megfelelő szakmai támogatással képesek elérni a szolgáltatás által kitűzött célokat. 

A képességek és fejleszthetőség szintjének objektívebb megítélése érdekében a szolgáltatást 

nyújtó személyesen, postai, illetve elektronikus úton konzultálhat a szolgáltatást igénylő 

szakorvosával, illetve foglalkozás-egészségügyi szakorvossal. A konzultációhoz az ügyfél 

beleegyezése szükséges. 

Célszerű homogén csoportok létrehozásra törekedni a hatékonyabb kommunikáció és a 

felmerülő speciális szükségletek kielégítése érdekében. A homogén csoportban való részvétel 

olyan speciális szükségletű munkavállalók számára ajánlott, akik a szolgáltatás pillanatában 

integrált csoportba nem vonhatók be, és hasonló szükségleteket támasztanak a szolgáltatást 

nyújtó irányába. A hasonló speciális szükségletekkel rendelkező résztvevőkből álló csoport 

létszáma minimum 3, maximum 6 fő. 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

A résztvevők speciális helyzetének tudatosítását, valamint a pályaválasztását a reális 

célkijelölés módszereivel támogatja. 

A felmerülő speciális egyéni szükségletek, a kommunikációs nehézségek áthidalása, illetve az 

indulatáttétel jelenségének szakszerű kezelése kettős csoportvezetést indokol. 
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Szenvedélybetegekből álló csoport esetében indokolt legalább egy, saját élményt képviselő 

csoportvezető bevonása. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció 

biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai 

gyakorlat) 

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség. 

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek. 

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők egyéni támogatásában min. 1 év 

gyakorlat. 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.) 

Egyéni beszélgetésre alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek 

megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység. 

A csoport elhelyezéséhez, és a foglalkozás megtartásához megfelelő méretű, a speciális 

célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív 

kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során 

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre 

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok 

(pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.). 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

A tanácsadás átlagos időtartama 2 óra/alkalom. Egy ügyfél maximum 10 alkalommal 

részesülhet egyéni tanácsadásban. 

A csoportos tanácsadás időtartama maximum 5 nap. Az 5 napos csoportfoglalkozás alatt egy 

foglalkozási nap időtartama maximum 6 óra. 

A csoportfoglalkozásokra 5 egymást követő napon kerül sor. Ismétlésre egyszeri alkalommal 

van lehetőség. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság nyújthatja. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

 A pályaorientációs csoportos foglalkozás megelőzheti a szolgáltatást, vagy azzal 

egyidejűleg is történhet. 

 Az igényfeltáró csoportos foglalkozás megelőzheti a szolgáltatást, vagy azzal 

egyidejűleg is történhet. 
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 A Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) megelőzheti a szolgáltatást, vagy 

azzal egyidejűleg is történhet. 
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5. PÁLYAORIENTÁCIÓS CSOPORTOS FOGLALKOZÁS (12) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja, hogy a pályaválasztás előtt állók számára megalapozza az egyéni 

kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő pályaválasztást, a sikeres 

elhelyezkedés érdekében, az aktív életkor bármely szakaszában. 

 

1.2. Operatív cél 

A pályaorientációs csoportos foglalkozások célja, hogy az ügyfél 

 megszerezze a szükséges tájékozottságot a foglalkozások/pályák és a munkaerőpiac 

területén ahhoz, hogy a pályája alakításának aktuális lépéseit tervezni tudja, 

 képes legyen egyéni tervet készíteni, mely a további lépéseket tünteti fel, a 

munkaerőpiacra lépés érdekében. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport, átfogóan 

 Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik 

nem tanulnak), 

 tanulók, ha pályaválasztási döntés előtt állnak. 

 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

 általános iskolát végzők, azon belül kiemelten a pályaválasztás előtt állók, továbbá 

azon továbbtanulás előtt állók, akik általános iskolai tanulmányaikat 3 éven belül 

befejezik, 

 a középiskolai tanulmányaikat végzők, azon belül kiemelten a pályaválasztás előtt 

állók, továbbá azon továbbtanulás előtt állók, akik középiskolai tanulmányaikat 3 éven 

belül befejezik, 

 felsőfokú tanulmányaikat végzők, 

 iskolai végzettséggel nem rendelkezők, 

 pályakezdők, 

 munkatapasztalattal nem rendelkezők. 

 

2.3. Az Egyesület fő célcsoportjai:  

 általános iskolát végzők, azon belül kiemelten a pályaválasztás előtt állók, továbbá 

azon továbbtanulás előtt állók, akik általános iskolai tanulmányaikat 3 éven belül 

befejezik, 
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 a középiskolai tanulmányaikat végzők, azon belül kiemelten a pályaválasztás előtt 

állók, továbbá azon továbbtanulás előtt állók, akik középiskolai tanulmányaikat 3 éven 

belül befejezik, 

 felsőfokú tanulmányaikat végzők, 

 pályakezdők, 

 munkatapasztalattal nem rendelkezők. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A munkát keresők, pályaválasztás előtt állók az alábbi módokon kerülhetnek be a 

szolgáltatásba. 

 A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői 

beszélgetés alapján. 

 Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó 

szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét. 

 A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő 

ügyfeleket. 

 A szolgáltatást a munkát kereső, pályaválasztás előtt álló maga kéri. 

Csoportos pályaorientációt kezdeményezhetnek a közoktatási vagy felsőoktatási intézmények 

a végzős tanulók/pályakezdők számára. 

A szolgáltatást azoknak az ügyfeleknek ajánlott nyújtani, akik a munkatapasztalattal nem 

rendelkezők (pályakezdők és tanulók), valamint azon munkatapasztalattal rendelkezők 

részére, akik hosszabb ideje távol maradtak a munkaerőpiactól. 

A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott módszerek, a kiválasztás alapja a személyes 

konzultáció, a pályaválasztás előtt állóval folytatott első beszélgetés, illetve (amennyiben 

vannak) a pályaválasztás előtt álló előzetes pályaelképzeléseinek megismerése. 

A kiválasztás során szükséges tisztázni, hogy mely területeken vannak az ügyfélnek 

hiányosságai. Ezek lehetnek: 

 önismereti hiányosságok, 

 munkaerőpiac hiányos ismerete, 

 foglalkozások/pályák hiányos ismerete. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. 

 Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek 

által megosztott adatbázis. 

 Az Egyesület tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a 

Heves megyében és Észak-Magyarországon munkát keresőkre, illetve a munkaadókra. 
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4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

A pálya- vagy szakmaválasztás előtt állóknak nyújtott csoportos foglalkozáson az ügyfelek 

megszerzik a szükséges tájékozottságot ahhoz, hogy a pályájukra vonatkozó aktuális 

lépéseket tervezni tudják. A foglalkozás végére a résztvevők egyéni tervet készítenek, 

melyben a további lépéseiket tünetik fel, a munkaerőpiacra lépésük, pályaválasztásuk 

érdekében. 

A foglalkozások menete az önismeret, a pályaismeret és a munkaerőpiac sajátosságainak 

ismerete köré fűződik. Várt eredménye, hogy az ügyfél egyéni tervet készít, melynek alapján 

pályát vagy szakmát választ. 

 

4.2. Tevékenységek 

a) Tájékoztató 

A szolgáltató tájékoztatót, illetve információs beszélgetést tart a csoportfoglalkozás indulását 

megelőzően, melynek célja, hogy a potenciális résztvevők a szolgáltatás és a programelemek 

részletes megismerését követően dönthessék el, hogy részt kívánnak-e venni a foglalkozáson, 

illetve, hogy motiválja a célcsoport tagokat az azon való aktív részvételre. 

b) A csoportmunka megtervezése, a résztvevők igényeire és lehetőségeire építve. 

c) A pályaorientációs csoportfoglalkozás megtartása 

A csoportos foglalkozások menete: 

 önismeret mélyítés (ha az ügyfél részesült személyiségfejlesztést, beilleszkedést és 

önálló életvitelt segítő szolgáltatásban, akkor ez a modul elhagyható), 

 pályák világa, 

 munkaerőpiac, 

 egyéni terv készítése, az egyéni pályairány kijelölése, melyet terv formájában 

rögzítenek a résztvevők. 

Az elemek a csoport összetételétől függően változhatnak. Az egyes témák sorrendje szabadon 

választható, illetve az egyes elemek a csoportmunka haladásától függően alakíthatók. 

A munkatapasztalattal rendelkezők csoportfoglalkozása az „erősségek tudatosítása” elvet 

tükrözi. Kapcsolatba hozza a résztvevőket azzal, ami eddig sikerült nekik, és erre alapozva 

motivál a továbblépésre. Az egyes csoportok összetétele nagymértékben meghatározza, mire 

kerüljön a hangsúly. 

d) Foglalkozás zárása, visszacsatolás 

e) Utánkövetés. A csoportfoglalkozás lezárása, az ügyfél képzésbe történő 

bekapcsolódásának követése, a 180. napon a munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása. 

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 
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A pályaorientáció egy információcsomag feldolgozását jelenti, csoportos formában, de a 

résztvevők egyéni igényeire alapozva. A csoportfoglalkozás során a pályaorientációs 

információcsomag három elemét (önismeret, pályaismeret, munkaerőpiac ismerete) javasolt 

felváltva alkalmazni, mert így könnyebb fenntartani a résztvevők érdeklődését. 

A csoportos foglalkozások eszköze az információnyújtás, a direkt és konkrét segítségnyújtás, 

és meghatározott élmények megbeszélése. A tagoknak nemcsak az információhoz való 

hozzájutásra van lehetőségük, hanem annak megvitatására is. 

A foglalkozások végén a résztvevők önmaguk fogalmazzák meg a továbblépés irányát. A 

csoport tagjai kidolgozzák a továbbhaladás lépéseit, azt a tervet, amelyet a jövőben – a 

csoportfoglalkozás lezárását követően – kiviteleznek. 

Az alkalmazott módszereknek mindig összhangban kell lenniük az adott csoport 

készségszintjével, befogadási képességével. Figyelembe kell venni a szövegértelmezési, 

eszközkezelési tudást ahhoz, hogy hatékonyan lehessen alkalmazni bizonyos módszereket az 

alacsony végzettségi szinttel rendelkező célcsoportban. 

A csoport kialakításnál figyelembe veendő a csoport létszáma és összetétele, ennek alapján 

homogén és heterogén csoport is létrehozható. 

Homogén csoportok elsősorban tanulók, pályakezdők esetében lehetnek hasznosak. 

A csoport létszáma maximum 12 fő lehet. 

Ajánlott a foglalkozás napjait egymás után lebonyolítani, így intenzívebb a munka. Indokolt 

esetben lehetséges heti 1 nap gyakorisággal végezni, három-négy héten keresztül. 

A csoportfoglalkozásokon biztosítani kell: 

 a csoport tagjai és a vezető közötti állandó visszacsatolást, 

 a csoporttagok egymás iránti elfogadását, segítő légkör kialakulását, 

 önálló döntéshozatal megalapozását, lehetőségét, 

 a feszültségek feloldását és a nyugalmas, nyílt, őszinte légkört, 

 a tapasztalatok, kérdések, ötletek megbeszélését, 

 az egyéni érzékenység, emberi méltóság, személyiségi jogok, pillanatnyi lelki és 

fizikai állapot figyelembevételét, tiszteletben tartását, 

 a program során a résztvevők személyiségi jogainak, meggyőződési, vallási, etnikai 

hovatartozásának messzemenőkig figyelembe vételét, tiszteletben tartását. 

Amennyiben a célcsoport összetétele és létszáma indokolja kettős csoportvezetés 

alkalmazható. 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 
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Kimeneti indikátor: 

 a csoportfoglalkozáson részt vettek 

száma 

 

 jelenléti ívek 

 

Eredmény indikátor: 

 elkészült egyéni tervek száma 

 

 egyéni tervek 

Hatás indikátor: 

 képzésbe lépettek száma 

 

 képzési szerződés, vagy képző 

nyilatkozata, vagy ügyfélnyilatkozat 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: humán felsőfokú végzettség. 

 Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett − 

egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: a szolgáltatási helyszín/régió munkaerőpiacának alapos ismerete, a 

foglalkozások alapos ismerete, főleg azoké, melyek az adott környezetben relevánsak 

lehetnek, képzési és felnőttképzési rendszer alapos ismerete, csoportdinamikai 

működésre vonatkozó ismeretek. 

 Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, 

felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, 

kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, irányítás, 

rendszerszemlélet, folyamatlátás, problémafeltáró és - elemző, valamint döntéshozatali 

és motivációs készségek, hitelesség, az áttételi érzések felismerése és használata a 

csoport folyamatban, rugalmasság. 

 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

 Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség. 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 
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 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 Projektor vagy nagy képernyős TV. 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák) 

 Referenciák, jártasság: nem szükséges. 

 Térségi lefedettség: térségi munkaerőpiacának, képzési lehetőségeinek ismerete. 

 Szervezeti kompetenciák: a pályaorientációhoz széleskörű kapcsolatrendszer 

szükséges, pl. munkaügyi kirendeltségekkel, képző szervezetekkel, civil 

szervezetekkel, munkáltatókkal. 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok 

 Csoportfoglalkozáson részt vettek száma, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-

piaci helyzet, célcsoport szerinti bontásban. 

 Elkészült egyéni tervek száma, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci 

helyzet, célcsoport szerinti bontásban. 

 Képzésbe lépettek száma, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet, 

célcsoport szerinti bontásban. 

 Ügyfél-elégedettség. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

 Adatlap: a résztvevő neme, életkora, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-

piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, problémakör, amely miatt a szolgáltatást 

igénybe vette (utóbbi összhangban kell, álljon a célcsoporti besorolással); ügyfél 

elérhetősége. 

 Együttműködési megállapodás a résztvevők és a szolgáltató között, mely konkrétan 

megnevezi a résztvevő feladatait a három/négy nap során. 

 Jelenléti ív a csoportfoglalkozás minden napjáról. 

 A csoportfoglalkozás menete az adott csoport sajátosságai szerint összeállítva, mely 

minden napra bemutatja a napi időbeosztást. 

 Folyamatnapló: időrendi sorrendben rögzíti egy hosszabb egyéni, vagy csoportos 

fejlesztési folyamat lépéseit, eseményeit. Tartalmazza a fejlesztés célját, az 

alkalmazott eszközöket, valamint a fejlődés időszakos értékelését. A fejlesztő 

szakember írja alá. Célja, hogy teljes körű áttekintést adjon a fejlesztési folyamatról, 

annak céljáról, eredményeiről és az alkalmazott eszközökről. 
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 Kitöltött feladatlapok (a programban már nevesített feladatlapok, kiegészítő anyagok) 

a személyes anyag része, marad a szolgáltatónál, a megrendelőnek betekintési joga 

van. A megrendelő részére az üres lapokat adják át. 

 Értékelő beszámoló, melynek elemei: 

o jelentkezési lap/irányító lap, 

o jelenléti ív, 

o az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetőségei, 

o egyéni tervek, 

o a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci 

helyzete, neme és életkora szerinti bontásban, valamint az egyes résztvevők 

személyes, egyéni eredményessége, 

o a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő 

eredménye, 

o utánkövetés dokumentációja, melynek célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú 

távú hatások feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés 

időpontját, szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket. 

 Az utánkövetés igazoló dokumentumai: képzési szerződés, képző nyilatkozata, ügyfél 

nyilatkozata. 

 Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A 

szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően 

értékelni. 

 

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. 

 A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők 

költségei. 

 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei. 

 Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

A szolgáltatás a munkatapasztalattal nem rendelkezők számára maximum 4 napos, a 

munkatapasztalattal rendelkezők számára maximum 3 napos, napi 6 órás foglalkozással. Egy 

foglalkozási óra időtartama maximum 50 perc. 
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11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás. 

 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 

 

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, 

költségtípusok) 

 

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak 

szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei: 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

Speciális szakiskolák tanulói, akik közvetlenül az iskola befejezése, a szakképzettség 

megszerzése, valamint a munkaerőpiacon való elhelyezkedés előtt állnak (a tanulmányaik 

utolsó évében). 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

Speciális szükségletű tanulók és munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból 

leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve 

veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel 

rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és 

helytállni a munkaerőpiacon. 

A szolgáltatásba azok a speciális szükségletű tanulók és munkát keresők kerülnek bevonásra, 

akik megfelelő szakmai támogatással képesek elérni a szolgáltatás által kitűzött célokat. 

A képességek és fejleszthetőség szintjének objektívebb megítélése érdekében a szolgáltatást 

nyújtó személyesen, postai, illetve elektronikus úton konzultálhat a szolgáltatást igénylő 

szakorvosával, illetve foglalkozás-egészségügyi szakorvossal. A konzultációhoz az ügyfél 

beleegyezése szükséges. 

Célszerű homogén csoportok létrehozásra törekedni a hatékonyabb kommunikáció és a 

felmerülő speciális szükségletek kielégítése érdekében A homogén csoportban való részvétel 

olyan speciális szükségletű munkavállalók számára ajánlott, akik a szolgáltatás pillanatában 

integrált csoportba nem vonhatók be, és hasonló szükségleteket támasztanak a szolgáltatást 

nyújtó irányába. A hasonló speciális szükségletekkel rendelkező résztvevőkből álló csoport 

létszáma maximum 6 fő. 

4.2. Tevékenységek 
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A pályaorientációs csoportos foglalkozásokon a résztvevők azonosítják támogatási 

szükségleteiket és azok mértékét, intenzitását. Az egyéni tervek az ügyfélnek a segítőkkel 

közösen megtett lépéseit is tartalmazzák. 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

A résztvevők speciális helyzetének tudatosítását, valamint az egyéni tervek elkészülését a 

reális célkijelölés módszereivel támogatja. 

A felmerülő speciális egyéni szükségletek, a kommunikációs nehézségek áthidalása, illetve az 

indulatáttétel jelenségének szakszerű kezelése kettős csoportvezetést indokol. 

Szenvedélybetegekből álló csoport esetében indokolt legalább egy, saját élményt képviselő 

csoportvezető bevonása. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció 

biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai 

gyakorlat) 

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség. 

Készségek: empátia, stresszkezelés. 

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek. 

Szakmai gyakorlat: speciális célcsoport csoportvezetésben min. 1 év gyakorlat. 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.) 

A csoport elhelyezéséhez a csoportfoglalkozás megtartásához megfelelő méretű, a speciális 

célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív 

kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre 

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok 

(pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.). 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

A szolgáltatás munkatapasztalattal nem rendelkezőknek szóló verziója 10 napot jelent, napi 

maximum 6 óra foglalkozást, a munkatapasztalattal rendelkezőknek szóló verzió 5 napos, 

napi maximum 6 órás foglalkozással. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja, amely legalább 1 éve be van jegyezve. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 
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 Álláskeresési tanácsadás vagy klub a szolgáltatást követően végezhető, mivel a 

pályaorientáció során tisztázódik, hogy az ügyfél rendelkezik olyan munkaerő-piaci 

potenciállal, mellyel várhatóan el tud helyezkedni. 

 Képzésre történő fejlesztő felkészítés a szolgáltatást követően végezhető. A 

pályaorientáció során kikristályosodik az az irány, amelyben az ügyfél újabb készségeket 

tud megszerezni. 

 További tanácsadás (pályakorrekció, pályamódosítás, munka-pályatanácsadás) a 

szolgáltatást követően végezhető. Az ügyfél a 3 napos foglalkozás során például 

pályamódosítási ötletekkel rendelkezik, de ezek konkrét irányát ott nem sikerült 

megtalálnia. 
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6. EGYÉNI ÁLLÁSKERESÉI TANÁCSADÁS (15) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja, hogy a munkát keresők rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges 

megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, a munkaerőpiacra történő bejutásuk felgyorsuljon, 

megelőzve ezzel a hosszú távú munkanélküliségüket. 

 

1.2. Operatív cél 

Az egyéni álláskeresési tanácsadás célja, hogy az ügyfelet felkészítse a számára megfelelő 

célállás megtalálására, elérésére, és az ehhez szükséges álláskeresési technikákat elsajátítassa. 

Az egyéni álláskeresési tanácsadás során konkrétan az alábbi készségek, képességek 

elsajátítása a cél: 

 az ügyfél legyen tisztában azzal, hogy az elképzelt célállás hogyan van pozícionálva a 

munkaerőpiacon, 

 ismerje a foglalkoztatást támogató eszközöket, lehetőségeket, 

 az álláskeresés tapasztalatai alapján legyen képes mérlegelni az alternatív és/vagy 

atipikus munkavégzési formák lehetőségét, esélyeit (pl.: a távmunkát, a 

részmunkaidős foglalkoztatást, az önfoglalkoztatást), 

 tudjon önéletrajzot írni és motivációs levelet készíteni, tudjon álláspályázatot 

összeállítani, 

 legyen tájékozott az álláskeresési technikákban, és legyen képes kialakítani saját 

preferenciáit, legyen felkészülve az állásinterjúra. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport, átfogóan 

 Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, 

akik nem tanulnak), 

 jelenleg foglalkoztatottak, de csoportos létszámleépítéssel, illetve elbocsátással 

fenyegetettek. 

 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

 pályakezdők, 

 3–6 hónapja munkát keresők, 

 50 év felettiek, 

 gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők. 

 

2.3. Az Egyesület fő célcsoportjai 
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 pályakezdők (közép v. felsőfokú végzettségű), 

 3–6 hónapja munkát keresők, 

 50 év felettiek, 

 gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről visszatérők. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. 

 A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői 

beszélgetés alapján. 

 Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó 

szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét. 

 A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő 

ügyfeleket. 

 A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri. 

A szolgáltatást azoknak az ügyfeleknek ajánlott nyújtani, akiknek önálló álláskeresése nem 

vezetett eredményre, munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez 

szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, illetve élethelyzetük miatt távol vannak a 

munkaerőpiactól. 

A kiválasztás alapja a munkát keresővel történő személyes beszélgetés: az első interjú, illetve 

a későbbi közvetítői beszélgetés. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. 

 Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek 

által megosztott adatbázis. 

 Az Egyesület tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a 

Heves megyében és Észak-Magyarországon munkát keresőkre, illetve a munkaadókra. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás taralma 

Munkahellyel nem rendelkező, vagy munkahelyének elvesztésével fenyegetett munkát 

keresők számára nyújtott szolgáltatás. Az álláskereséshez szükséges gyakorlat, készségek 

kialakítását, illetve felelevenítését szolgálja külső segítséggel, egyéni konzultáción keresztül. 

A szolgáltatás várt eredménye, hogy az ügyfél képessé válik az önálló, intenzív álláskeresésre. 

 

4.2. Tevékenységek 

a) Adatfelvétel 
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A tanácsadó rögzíti az állást kereső személyes és ügyfél azonosító adatait. 

b) Helyzetfeltárás 

 Első szakasz, aminek célja a tanácsadás profiljának megállapítása: 

o iskolai végzettség, munkavállalói pálya, munkatapasztalat, munkagyakorlat, 

o a jelenlegi státusz feltárása: munkamotiváció, pályaorientáció, célállás-

elképzelés. 

A helyzetfeltárás első szakasza alapján dönti el a tanácsadó, hogy mely ügyfélnek van 

szüksége álláskeresési tanácsadásra. 

 Második szakasz, aminek célja kettős: részben annak feltérképezése, hogy az állást 

kereső körülményei, helyzete mennyire támogatóak az álláskereséshez, másrészt pedig 

az egyéni álláskeresési tanácsadás ismeretátadó, illetve az álláskeresés gyakorlatát 

formáló szakaszához a kiindulópont megtalálása: 

o a személyes körülmények, családi helyzet feltárása (létbiztonság, az 

álláskeresést konkrétan akadályozó tényezők, mobilitás), 

o az álláskereséssel kapcsolatos ismeretek szintje, 

o gyakorlat és tapasztalatok az álláskeresésben, 

o együttműködési készség. 

A tanácsadó a helyzetfelmérés második szakasza alapján állapítja meg a további 

tanácsadási alkalmak szükségességét és számát (visszahívás). 

c) Tanácsadás 

A tanácsadás célja az álláskeresést gátló körülmények feltárása, ismeretátadás és az állást 

kereső személyére szabott álláskeresési gyakorlat kialakítása. 

 A helyzetfeltárás során feltárt akadályozó tényezők kezelése, megoldások keresése 

(létbiztonság, egészségi állapot, családi körülmények, egyéb akadályozó tényezők). 

 Képzésből kikerülők esetében: 

o a lezajlott képzés tapasztalatainak megbeszélése, élmények feldolgozása, 

valamint 

o megszerzett ismeretek, készségek, képességek vizsgálata: az általuk megnyíló 

munkaerő-piaci lehetőségek. 

 Esélyek és veszélyek mérlegelése: 

o az állást kereső által elképzelt célállás miként pozícionált az adott munkaerő-

piaci környezetben, az adott munkaerő-piaci szegmens helyzetértékelése. 

Multinacionális vállalatok versus kisvállalkozások: a munkaerő alkalmazási 

gyakorlata, mire kell, és mire lehet számítani az adott célállás kapcsán. 

o tájékoztatás a támogatott foglalkoztatásról (amennyiben az ügyfél a 

támogatással érintett célcsoportba tartozik), 

o a lehetséges alternatív munkavégzési formák (pl. távmunka, részmunkaidő, 

önfoglalkoztatás) újragondolása, ha az álláskeresés hosszútávon is 

sikertelennek bizonyul. 

 Önéletrajzírás: 



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

94 

o az állást kereső által elkészített önéletrajz kiértékelése, javaslatok a 

korrekcióra. 

o önéletrajz-típusok ismertetése (fajták, tartalom, formai követelmények), 

o önismeret szerepe az önéletrajzírásban, 

o személyes készségek és képességek megjelenítése az önéletrajzban, 

o idegen nyelvű önéletrajz írása (ha releváns és a tanácsadói kapacitás is adott). 

 Motivációs levél: 

o a motivációs levél szerkezete, felépítése, 

o a munkát kereső által önállóan elkészített motivációs levél kiértékelése, 

javaslatok a korrekcióra. 

 Álláspályázat összeállítása. 

 Referenciák, referenciaszemélyek és referenciamunkák kezelése, illetve hivatkozása 

(önéletrajzban és azon kívül). 

 Álláskeresési módszerek. 

 Felkészülés az állásinterjúra. 

 Életvitel az álláskeresés időszakában: 

o kudarcélmények feldolgozása, 

o rendszeresség, időbeosztás. 

d) Lezárás 

Célja az összegzés és útra bocsátás. A tanácsadó és az állást kereső közösen, kétoldalúan 

értékelik a tanácsadást. Amennyiben a tanácsadó úgy ítéli meg, hogy olyan típusú 

intervencióra is szükség van, amely a tanácsadó és a szolgáltatást nyújtó szervezet 

kompetenciáján kívül esik, erre írásban javaslatot tehet az értékelő jelentésben. 

e) Utánkövetés 

A munkaerő-piaci foglalkoztatás megvalósulásának nyomon követése. A szolgáltatás lezárása 

utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása. 

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

 

Az egyéni álláskeresési tanácsadás személyes konzultáció formájában valósul meg. 

A tanácsadás a munkát kereső személy aktív együttműködését igényli. 

A tanácsadási folyamat elején a tanácsadó és az ügyfél meghatározza azokat a kereteket, 

amelyeken belül a tanácsadási folyamat működni fog. Ez olyan vállalás, ami írásban 

rögzítésre kerül, és amelyet mindkét fél köteles betartani. 

A tanácsadás módszere a helyzetfeltárás és a célzott beszélgetés. 

Túl a tanácsadói instrukciókon és ismeretközlésen a munkát kereső személyt minden esetben 

„saját lábra kell állítani”: azzal a végső instrukcióval kell útjára bocsátani, hogy: 

 önéletrajzát úgy alakítsa, hogy az személyre szabott, az „övé”, egészen a sajátja 

legyen, 
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 álláskeresési viselkedésében „önmagára” találjon, és hiteles legyen, alakítsa ki saját 

álláskeresési preferenciáit, valamint 

 az állásinterjún is „önmaga” és hiteles legyen. 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 

Kimeneti indikátor: 

 a tanácsadáson részt vettek száma 

 

 együttműködési megállapodások 

száma 

Eredmény indikátorok: 

 a meghirdetett vagy más módon elérhető üres 

álláshelyekre benyújtott önéletrajzok, 

álláspályázatok száma 

 állásinterjún történt részvétel száma 

 

 álláskeresők kiskönyve, vagy 

álláskereső napló 

Hatás indikátorok: 

 elhelyezkedettek száma, 

 a 180. napon foglalkoztatásban állók száma 

 

 munkaszerződés, munkáltatói 

igazolás, vagy ügyfél nyilatkozat 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: humán felsőfokú végzettség. 

 Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett − 

egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: álláskereséssel kapcsolatos szakmai ismeretek (önéletrajzírás, 

álláskeresési technikák, a helyi munkaerőpiac ismerete, a foglalkoztatáspolitikai aktív 

eszközök ismerete), egyéni konzultáció módszertanának ismerete. 

 Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, 

felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, 

kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, 

problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek. 
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7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 Ügyfelek részére is biztosított telefonvonal és telefonkészülék. 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség) 

 Referenciák, jártasság: nem szükséges. 

 Térségi lefedettség: térségben való működés, a helyi, térségi munkaerőpiac ismerete. 

 Szervezeti kompetenciák: nem szükséges. 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok 

 A tanácsadáson részt vettek száma célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, 

munkaerő-piaci helyzet szerint bontva. 

 A meghirdetett vagy más módon elérhető üres álláshelyekre benyújtott önéletrajzok, 

álláspályázatok száma célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci 

helyzet szerint bontva. 

 A szolgáltatásban részt vettek közül hányan teljesítették az elvárt eredményt (havi 3 

benyújtott önéletrajz és 1 állásinterjú) célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, 

munkaerő-piaci helyzet szerint bontva. 

 Állásinterjún történt részvétel száma célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, 

munkaerő-piaci helyzet szerint bontva. 

 A szolgáltatásban részt vettek közül hányan vettek részt állásinterjún, ebből hányan 

helyezkedtek el 1, 2 vagy 3 hónapon belül, célcsoport, nem, életkor, iskolai 

végzettség, munkaerő-piaci helyzet szerint bontva. 

 Elhelyezkedettek száma, célcsoport, nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci 

helyzet szerint bontva. 

 A 180. napon foglalkoztatásban állók száma. 
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 Ügyfél-elégedettség. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

 Adatlap, amely tartalmazza az ügyfelek adatait: a résztvevő neme, életkora, iskolai 

végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, 

problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette; ügyfél elérhetősége. 

 Tanácsadási napló: naprakész információkat rögzít időrendi sorrendben közvetlenül az 

ügyféllel végzett tevékenységekről. A tanácsadási napló vezetéséért a tanácsadó 

személyesen felel, minden tanácsadás alkalmával ebben rögzíti a tanácsadás időpontját, 

időtartamát, a tanácsadás célját, tartalmát, szakmai megállapításait és az ügyféllel kötött 

megállapodásokat. A benne foglalt tartalmak csak az ügyfél, a szolgáltatást nyújtó és a 

megrendelő számára hozzáférhetőek, céljuk, hogy áttekintést adjanak a teljes tanácsadási 

folyamatról. A dokumentumot minden alkalommal a tanácsadó és az ügyfél is aláírja. 

 Értékelő beszámoló, amit a tanácsadó készíti el, és aminek a legfontosabb elemei a 

következők: 

o jelentkezési lap/irányító lap, 

o az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége, 

o a nyújtott szolgáltatás megnevezése és időpontja, 

o kiinduló helyzet, esetleírás (munkatapasztalatot és munkagyakorlatot, családot, 

eltartottakat és egészségi állapotot beleértve) és problémamegfogalmazás, 

o az ügyfél által elfogadott probléma megoldási javaslatok, 

o eredmény: időpont, munkáltató, munkakör megnevezése 

 ahova az állást kereső benyújtotta önéletrajzát, 

 ahol állásinterjún vett részt, 

 ahol az állást kereső elhelyezkedett, 

o a tanácsadó véleménye, javaslata (további tanácsadás, más típusú intervenció), 

amit csak a tanácsadó ír alá. 

 A szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, 

neme és életkora szerinti bontásban. 

 A résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő eredménye. 

 Utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú hatások 

feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés időpontját, 

szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket. 

 Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szolgáltatás 

résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni. A 

tanácsadásban részesült ügyfeleknek kell a kérdőívet kitöltetni, az utolsó tanácsadási 

alkalommal, lehetőség szerint úgy, hogy a tanácsadó ne legyen jelen. 

 Utánkövetés igazoló dokumentumai: 
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o Álláskeresők kiskönyve, az álláskeresőként nyilvántartásba vett ügyfelek 

együttműködési kötelezettségei teljesítésének dokumentálására szolgál. A munkát 

kereső a munkahelykeresésről naprakészen vezeti a kiskönyvben található 

álláskeresési naplót. A munkát kereső a naplóban rögzíti a megkeresett munkáltató 

nevét, címét, a megkeresés idejét, a munkáltató képviselőjének nevét, 

telefonszámát, a munkakör megnevezését és az álláskeresés módját (az történhet 

szermélyesen, telefonon, levélben, interneten és egyéb módon is), illetve ezek 

közül azokat az adatokat, amelyeket ismer. 

o Munkaszerződés, munkáltatói igazolás, vagy ügyfélnyilatkozat. 

 

9. A szolgáltatás költségei vagy árképző tényezők (költségfajták és a költségképzés elvei) 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. 

 A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők 

költségei. 

 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei. 

 Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

Az álláskeresési ismeretek elsajátításához maximum 6 álláskeresési tanácsadási alkalom 

szükséges. Egy tanácsadási alkalom időtartama maximum 60 perc. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás. 

 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 
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12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, 

költségtípusok) 

 

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak 

szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei: 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból 

leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve 

veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel 

rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és 

helytállni a munkaerőpiacon. 

4.2. Tevékenységek 

A tanácsadáson a résztvevők azonosítják támogatási szükségleteiket és azok mértékét, 

intenzitását. Az elhelyezkedésre irányuló tervek az ügyfélnek az őt az elhelyezkedésben 

támogató személyekkel közösen megtett lépéseit is tartalmazzák. 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

A résztvevők speciális helyzetének tudatosítását, valamint az elhelyezkedésre irányuló tervek 

elkészülését a reális célkijelölés módszereivel támogatja. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció 

biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai 

gyakorlat) 

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség. 

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek. 

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők egyéni támogatásában min. 1 év 

gyakorlat. 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.) 

Egyéni beszélgetésre alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek 

megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív 

kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre 

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok 

(pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.). 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

A tanácsadás átlagos időtartama 1 óra/alkalom. Egy ügyfél maximum 15 alkalommal 

részesülhet tanácsadásban. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 
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A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság nyújthatja. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

 Pályatanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető, a határozott pályaválasztás, 

pályaorientáció kialakítása segítheti a tanácsadót. 

 Egyéni munkatanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető, a munkavállalással 

kapcsolatos motivációt segíthet megteremteni, az álláskeresési tanácsadást követően a 

tartós munkanélküliség után a munkába állást segítheti. 

 Álláskeresési tanácsadás csoportos formái: alternatívaként vagy a 

szolgáltatásnyújtással egy időben. 

 Mentorálás a szolgáltatást követően, annak kiegészítéseként végezhető, egészen 

személyes és intenzív személyes segítséget nyújtva az álláskeresésben. 

 Munkaközvetítés, állás- és képzési börze a szolgáltatással egyidejűleg vagy azt 

követően végezhető. 
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7. ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK ÁTADÁSA (16) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja, hogy az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát keresők képessé 

váljanak az önállóbb álláskeresésre, és a legrövidebb időn belüli elhelyezkedésre. 

 

1.2. Operatív cél 

Az álláskeresési technikák átadása olyan csoportfoglalkozás, melynek célja, hogy az ügyfél: 

 képes legyen magának reális célállást megjelölni, 

 ismerje meg: 

o a munkaerőpiac fogalmát, jellemzőit, 

o a munkaerőpiacra való bejutás módját (ismerős segítségével, ismeretlen 

munkáltató megkeresésével), 

o a korszerű szakmai önéletrajzok típusait, azok jellemzőit, a motivációs levél 

írásának, álláspályázat összeállításának technikáját, 

 aktiválja kapcsolati tőkéjét az álláskeresés érdekében, 

 felkészült legyen az állásinterjúra, 

 tájékozott legyen a munkavállalást érintő, álláskereséshez szükséges munkajogi 

kérdésekben. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport, átfogóan 

 Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik 

nem tanulnak), 

 jelenleg foglalkoztatott, de létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetett 

munkavállalók. 

 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

 a kiválasztást megelőzően 6 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők, 

 pályakezdők. 

 2.3. Az Egyesület főbb célcsoportjai: 

 a kiválasztást megelőzően 6 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők, 

 pályakezdők (felső és középfokú). 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. 
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 A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői 

beszélgetés alapján. 

 Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó 

szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét. 

 A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő 

ügyfeleket. 

 A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri. 

A célcsoport elsődleges merítési bázisa a megrendelő, illetve bármely szociális vagy 

munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet ügyfélköre. A kiválasztáshoz az ügyféllel 

történt első beszélgetésben a munkavállalásra való felkészültséget, az álláskeresési 

motiváltság szintjét, az álláskeresési aktivitást, valamint a célállás elképzelés meglétét kell 

felmérni.  

A szolgáltatást azoknak ajánlott nyújtani, akik motiváltak az álláskeresésben és munkára 

készek, de az elhelyezkedést célzó próbálkozásaik többnyire sikertelenek voltak, illetve 

sokáig állásban voltak és nincs álláskeresési tapasztalatuk, ezért a sikeres álláskereséshez 

várnak módszerbeli segítséget. 

Amennyiben az első beszélgetés alapján megállapítható, hogy az álláskeresési technikák 

ismerete hiányzik a sikeresebb álláskereséshez, az ügyfél személyes helyzete, adottságai 

alapján kell eldönteni, hogy az egyéni tanácsadás, az álláskereső klub illetve az álláskeresési 

technikák átadása a számára legmegfelelőbb szolgáltatási forma. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. 

 Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek 

által megosztott adatbázis. 

 Az Egyesület tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a 

Heves megyében és Észak-Magyarországon munkát keresőkre, illetve a munkaadókra. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

A szolgáltatás az álláskeresési technikák megismerését és elsajátítását célozza. Ezzel a 

résztvevő számára biztosítható a reális célállás-elképzelés kialakulása (ha az korábban 

hiányzott) és a professzionális álláskeresési gyakorlat kialakítása, ennek következtében az 

aktívabb illetve hatékonyabb álláskeresés. A szolgáltatás 6 hónapnál nem régebben regisztrált 

álláskeresők és pályakezdők számára nyújtható. 

Az álláskeresési technikák átadása: 

 segítséget nyújt ahhoz, hogy a munkát kereső önmaga számára reális célállást 

meghatározzon, 
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 módszereket ad ahhoz, hogy a munkát kereső saját maga érdekében önállóan 

álláshelyeket tárjon fel a munkaerőpiacon, 

 segítséget nyújt a kapcsolati tőke mozgósításához, 

 ismerteti az önéletrajzírás, motivációs levél, és álláspályázat összeállítását, 

 ismereteket ad az állásinterjúra való felkészüléshez, 

 ismerteti a munkavállalást érintő általános munkajogi szabályokat. 

 

4.2. Tevékenységek 

a) Tájékoztató 

A szolgáltató előzetes tájékoztatót, illetve információs beszélgetést tart a csoportfoglalkozás 

indulását megelőzően, melynek célja, hogy a potenciális résztvevők a program és a tematika 

részletes megismerését követően dönthessék el, hogy részt kívánnak-e venni a foglalkozáson, 

illetve, hogy motiválja a célcsoport tagokat az azon való aktív részvételre. 

b) Csoportfoglalkozás 

A 3 napos csoportfoglalkozás előzetes témavázlat alapján zajlik. Az egyes témák sorrendje 

szabadon választható, illetve a csoportfoglalkozás felépítésének egyes elemei a csoportmunka 

haladásától függően az előző vagy a következő napra átvihetők. 5 napos foglalkozás esetén az 

átadott ismeretek elsajátítását segítő gyakorlati elemek alkalmazhatók. 

 A célállás meghatározásának előkészítése. 

 A saját célállás meghatározása. 

 A munkaerőpiac bemutatása. 

 Az álláskeresők álláskeresési szokásainak ismertetése, hirdetéselemzés. 

 A munkáltatók alkalmazási és kiválasztási szokásainak ismertetése. 

 A személyes kapcsolati háló feltárása, aktiválása. 

 Állásinformációs források: munkahelyek, álláshirdetések gyűjtésének módja (pl. 

internet). 

 Meghirdetett állásra jelentkezés technikái. 

 Munkáltató telefonos és személyes megkeresésének módja. 

 Saját forgatókönyv elkészítése. 

 Önéletrajz és motivációs levél. 

 Álláspályázat összeállítása. 

 Felkészülés a munkáltatóval való személyes találkozóra.  

 Várható kérdések az interjún. 

 Álláskeresési akcióterv. 

 Állásmegtartás. 

 Munkajogi ismeretek. 

 Külföldi munkavállalási ismeretek. 

 A szolgáltatás zárása, visszacsatolás. 

c) Utánkövetés 
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A munkaerő-piaci foglalkoztatás megvalósulásának nyomon követése. A csoportfoglalkozás 

lezárulása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása. 

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

 

Az álláskeresési technikák átadása egy olyan speciális, strukturált csoportfoglalkozás, 

amelynek középpontjában az álláskeresési ismeretek átadása áll. A csoportfoglalkozás három 

napos. Amennyiben azonban a csoport összetétele alapján indokolt, hogy az átadott 

ismereteken túl a technikák gyakorlati elsajátítására nagyobb hangsúly helyeződjön, a 

foglalkozás öt napos. A technikák gyakorlása segíti az ismeretek elmélyülését, így a 

szolgáltatás felépítését különböző tréning elemekkel (pl. egyéni és csoportos feladatokkal, 

szituációs gyakorlatokkal) kiegészítve a gyakorlatiasabb ismeretátadás biztosítható. 

A csoport összeállításánál ügyelni kell a megfelelő szintű homogenitásra: a csoport tagjai 

között végzettség szempontjából ne legyen egy fokozatnál nagyobb szintkülönbség. A csoport 

létszáma maximum 16 fő. 

A csoportos foglalkozások és irányított gyakorlatok célja, a hatékony álláskeresési technikák 

átadása, amelyekkel megkönnyíthetik az ügyfelek munkavállalását, a munkaerőpiacra való 

visszakerülését. 

Alkalmazott módszerek: 

 kötetlen és irányított beszélgetés, 

 szituációs játékok és feladatok módszerek alkalmazása (5 napos foglalkozás esetén), 

 szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok használata, 

 önálló és csoportos feladatok elvégzése, közös értékelés, 

 tesztek, kérdőívek használata. 

A csoportfoglalkozásokon biztosítani kell: 

 a csoport tagjai és a vezető közötti állandó visszacsatolást, 

 a csoporttagok egymás iránti elfogadását, segítő légkör kialakulását, 

 önálló döntéshozatal megalapozását, lehetőségét, 

 a feszültségek feloldását és a nyugalmas, nyílt, őszinte légkört, 

 a tapasztalatok, kérdések, ötletek megbeszélését, 

 az egyéni érzékenység, emberi méltóság, személyiségi jogok, pillanatnyi lelki és 

fizikai állapot figyelembevételét, tiszteletben tartását, 

 a program során a résztvevők személyiségi jogainak, meggyőződési, vallási, etnikai 

hovatartozásának messzemenőkig figyelembe vételét, tiszteletben tartását. 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 
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Kimeneti indikátor: 

 a csoportfoglalkozáson részt vettek 

száma 

 

 jelenléti ív 

 

Eredmény indikátor: 

 célállást megfogalmazók száma 

 

 kitöltött munkalap 

Hatás indikátorok: 

 a meghirdetett vagy más módon 

elérhető üres álláshelyekre 

benyújtott önéletrajzok 

 állásinterjún történt részvételek 

száma 

 a 180. napon foglalkoztatásban 

állók száma 

 

 

 álláskeresők kiskönyve, álláskereső 

napló 

 munkaszerződés vagy munkáltatói 

igazolás, vagy ügyfélnyilatkozat 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: felsőfokú végzettség. 

 Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett − 

egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: álláskereséssel kapcsolatos szakmai ismeretek (pl. önéletrajzírás, 

álláskeresési technikák, a helyi munkaerőpiac ismerete, a foglalkoztatáspolitikai aktív 

eszközök ismerete), csoportvezetés módszertanának ismerete. 

 Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, 

felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, 

kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, 

problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek. 

 

7.2 Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

 Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség. 



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

106 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 Flipchart tábla. 

 

7.3 Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák) 

 Referenciák, jártasság: legalább 1 év, álláskeresők számára nyújtott munkaerő-piaci 

szolgáltatásban való jártasság. 

 Térségi lefedettség: a szolgáltatás helyének megfelelően a helyi, térségi 

munkaerőpiac ismerete. 

 Szervezeti kompetenciák: nem szükséges. 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok 

 A csoportfoglalkozáson részt vettek száma életkor, nem, iskolai végzettség, 

célcsoport, munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban. 

 Célállást megfogalmazók száma életkor, nem, iskolai végzettség, célcsoport, 

munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban. 

 A résztvevők által benyújtott önéletrajzok, álláspályázatok száma életkor, nem, iskolai 

végzettség, célcsoport, munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban. 

 A résztvevők közül állásinterjún részt vettek száma életkor, nem, iskolai végzettség, 

célcsoport, munkaerő-piaci helyzet szerinti bontásban. 

 A 180. napon foglalkoztatásban állók száma életkor, nem, iskolai végzettség, 

célcsoport, munkaerő-piaci helyzetszerinti bontásban. 

 Ügyfél-elégedettség. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

 Jelentkezési lap/irányítólap, amely tartalmazza az ügyfél adatait: a résztvevő neme, 

életkora, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-

piaci tapasztalatai, problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette (utóbbi 

összhangban kell, álljon a célcsoporti besorolással), ügyfél elérhetősége. 

 Jelenléti ív: a csoportos foglalkozás minden napjáról jelenléti ív készül. 

 Folyamatnapló: időrendi sorrendben rögzíti egy hosszabb egyéni, vagy csoportos 

fejlesztési folyamat lépéseit, eseményeit. Tartalmazza a fejlesztés célját, az 
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alkalmazott eszközöket, valamint a fejlődés időszakos értékelését. A fejlesztő 

szakember írja alá. Célja, hogy teljes körű áttekintést adjon a fejlesztési folyamatról, 

annak céljáról, eredményeiről és az alkalmazott eszközökről. 

 Munkalap: a célállás megfogalmazásának dokumentálására. 

 Értékelő beszámoló: 

o jelentkezési lap/irányító lap, 

o jelenléti ív, 

o az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége, 

o a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci 

helyzete, a neme és életkora szerinti bontásban is, valamint az egyes 

résztvevők személyes, egyéni eredményessége, 

o értékelő lapok összesített eredménye, 

o a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő 

eredménye, 

o utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú 

hatások feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés 

időpontját, szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket. 

 Utánkövetés igazoló dokumentumai 

o Álláskeresők kiskönyve, az álláskeresőként nyilvántartásba vett ügyfelek 

együttműködési kötelezettségei teljesítésének dokumentálására szolgál. Az 

álláskereső a munkahelykeresésről naprakészen vezeti a kiskönyvben található 

álláskeresési naplót. Az álláskereső a naplóban rögzíti a megkeresett 

munkáltató nevét, címét, a megkeresés idejét, a munkáltató képviselőjének 

nevét, telefonszámát, a munkakör megnevezését és az álláskeresés módját (az 

történhet szermélyesen, telefonon, levélben, interneten és egyéb módon is), 

illetve ezek közül azokat az adatokat, amelyeket ismer. 

o Munkaszerződés, munkáltatói igazolás, vagy ügyfélnyilatkozat. 

 Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A csoport 

résztvevőivel a csoportfoglalkozás zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt 

követően értékelni. 

 

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. 

 A megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők 

költségei. 

 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei. 

 Rezsi költségek (arányosítással számítva). 
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 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

A szolgáltatás 3 vagy 5 napos csoportfoglalkozás, az alkalmazott felépítésnek megfelelően 

három, vagy öt egymást követő napon lebonyolítva, naponként maximum 6 óra időtartamban. 

Egy foglalkozási óra időtartama maximum 50 perc. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás 

 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 

 

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, 

költségtípusok) 

 

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak 

szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei: 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból 

leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve 

veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel 

rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és 

helytállni a munkaerőpiacon. 

A szolgáltatásba azok a speciális szükségletű munkát keresők kerülnek bevonásra, akik 

megfelelő szakmai támogatással képesek elérni a szolgáltatás által kitűzött célokat. 

A képességek és fejleszthetőség szintjének objektívebb megítélése érdekében a szolgáltatást 

nyújtó személyesen, postai, illetve elektronikus úton konzultálhat a szolgáltatást igénylő 

szakorvosával, illetve foglalkozás-egészségügyi szakorvossal. A konzultációhoz az ügyfél 

beleegyezése szükséges. 

Célszerű homogén csoportok létrehozásra törekedni a hatékonyabb kommunikáció és a 

felmerülő speciális szükségletek kielégítése érdekében A homogén csoportban való részvétel 
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olyan speciális szükségletű munkavállalók számára ajánlott, akik a szolgáltatás pillanatában 

integrált csoportba nem vonhatók be, és hasonló szükségleteket támasztanak a szolgáltatást 

nyújtó irányába. A hasonló speciális szükségletekkel rendelkező résztvevőkből álló csoport 

létszáma maximum 6 fő. 

4.2. Tevékenységek 

Az álláskeresési technikák átadása foglalkozáson a résztvevők a speciális helyzetükkel, az 

általa keletkezett egyéni szükségletekkel összefüggésben ismerik meg az álláskereséshez 

szükséges technikákat, eljárásokat. 

A csoportfoglalkozások alkalmával álláskeresési technikák átadása nagy hangsúlyt fektet a 

belső és külső erőforrások kiaknázására, a támogatói körök átlátására, mozgatására a 

munkaerő-piaci helyzet javítása érdekében. 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

Az álláskeresési technikák átadására ajánlott módszerek között kiemelkedő szerepe van az 

ügyfél képessé tevésének arra, hogy önállóan mozgósítsa a támogatói körének tagjait, 

valamint, hogy azok között beazonosítsa az őt álláskeresésben is segíteni és ösztönözni képes 

támogatókat. 

A felmerülő speciális egyéni szükségletek, a kommunikációs nehézségek áthidalása, illetve az 

indulatáttétel jelenségének szakszerű kezelése kettős csoportvezetést indokol. 

Szenvedélybetegekből álló csoport esetében indokolt legalább egy, saját élményt képviselő 

csoportvezető bevonása 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció 

biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai 

gyakorlat) 

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség. 

Készségek: empátia, stresszkezelés. 

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek. 

Szakmai gyakorlat: speciális célcsoport csoportvezetésben min. 1 év gyakorlat. 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.) 

A csoport elhelyezéséhez a tréning megtartásához megfelelő méretű, a speciális célcsoport 

szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív 

kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre 

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok 

(pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.). 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 
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A szolgáltatás 10 napos csoportfoglalkozás, az alkalmazott tematikának megfelelően két 

egymást követő héten, heti 5 napon, napi maximum 6 óra időtartamban. Egy foglalkozási óra 

időtartama 50 perc. Ismétlésre egyszeri alkalommal van lehetőség. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja, amely legalább 1 éve bejegyzett. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

 Egyéni munkatanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető. Segít feltárni az 

elhelyezkedést gátló körülményeket. 

 Csoportos motivációs foglalkozás a szolgáltatást megelőzően végezhető. Ha 

fennállnak az elhelyezkedést akadályozó tényezők, segít feltárni azokat, és segít 

megteremteni illetve helyrehozni a motiváltságot. 

 Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás 

a szolgáltatást megelőzően végezhető. Ha tartós munkanélküliség vagy egyéb okok 

miatt eltávolodott a munkaerőpiactól, segít a reintegrációban. 

 Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT)a szolgáltatást követően végezhető. 

Számítógépen kitölthető kérdőívekkel, szakmaismertetőkkel, szakmabemutató 

anyagokkal és az álláskereséshez szükséges információkkal áll rendelkezésére a 

munkát keresőnek, módot adva az internet- és a számítógép-használatra is. 

 Állás- és képzési börze az álláskeresési technikák átadását követően végezhető, mely 

munkalehetőségekkel áll rendelkezésére a munkát keresőnek. 

 Munkaközvetítés az álláskeresési technikák átadását követően végezhető. Konkrét 

munkalehetőségekkel áll rendelkezésére a munkát keresőnek. 
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8. HELYI (TÉRSÉGI) FOGLALKOZTATÁSI TANÁCSADÁS (20) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni az adott térségben, 

településen a foglalkoztatási helyzet javításához, a térség, település megtartó erejének 

növeléséhez, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a 

foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá 

új munkahelyek teremtéséhez. 

 

1.2. Operatív cél 

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja a térség gazdasági szereplői, számára 

segítség nyújtása: 

 a munkaerő-piaci helyzet javítását célzó fejlesztések, programok, szolgáltatások 

kidolgozásához és megvalósításához, 

 a válságkezeléshez, a létszámleépítések megelőzéséhez, illetve a munkavállalók 

munkahely- és szakmaváltásához, új növekedési lehetőségek feltárásához és 

kiaknázásához, 

 a kedvezőtlen elhelyezkedésű, vállalkozás-hiányos térségek jövedelemtermelő és 

foglalkoztató képességének javításához, 

 a fenti célokat szolgáló együttműködések (fórumok, paktumok) működtetéséhez. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport, átfogóan 

Az érintett térség, település gazdasági és munkaerő-piaci szereplői és azok szervezetei: 

 érintett térség helyi gazdasági és társadalmi életben, fejlődésben meghatározó szerepet 

játszó szervezetek, intézmények, 

 térségi érdekegyeztető fórumok. 

 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

 A térség gazdasági szereplői (vállalkozások, önkormányzatok és társulásaik, 

intézmények), 

 a térségben munkahelyteremtő beruházást tervező, befektetési lehetőséget kereső 

vállalkozások, 

 a térségben válsággal küzdő munkáltatók, és a leépítéssel fenyegetett/érintett 

munkavállalók, 

 munkaerő-piaci programokat megvalósító vagy munkaerő-piaci szolgáltatásokat 

nyújtó szervezetek, oktatási intézmények, felnőttképzési szervezetek, 
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 térségi fejlesztő és egyeztető fórumok, foglalkoztatási paktumok résztvevői. 

 

2.3. Az Egyesület főbb célcsoportjai: 

 A térség gazdasági szereplői (vállalkozások, önkormányzatok és társulásaik, 

intézmények), 

 munkaerő-piaci programokat megvalósító vagy munkaerő-piaci szolgáltatásokat 

nyújtó szervezetek, oktatási intézmények, felnőttképzési szervezetek, 

 térségi fejlesztő és egyeztető fórumok, foglalkoztatási paktumok résztvevői. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás olyan célzott tevékenység, amely a munkaerőpiac 

aktuális helyzetéhez, egy-egy konkrét eseményhez, programhoz, akcióhoz kapcsolódik. A 

célcsoport(ok) kiválasztását ezen fenti tényezők határozzák meg. 

 A szolgáltatást a megrendelő kezdeményezi. 

 A szolgáltatás nyújtásának szükségességét a térség, település gazdasági, munkaerő-

piaci szereplői, vagy más érintett szervezetek, intézmények jelzik. 

 A szolgáltató – az aktuális fejlesztési lehetőségek figyelembe vételével, illetve a 

felmerülő problémák kezeléséhez igazodva – saját nyilvántartásából választja ki a 

célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) 

saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek által megosztott adatbázis. Az Egyesület 

tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a Heves megyében 

és Észak-Magyarországon munkát keresőkre, illetve a munkaadókra. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

Információnyújtási, információközvetítői és kapcsolatépítő, együttműködést elősegítő 

tevékenységek ellátása a munkaerő-piaci intézményrendszer, valamint a térség, település 

gazdaságát és munkaerő-piaci helyzetét meghatározó szereplők között. 

 

4.2. Tevékenységek 

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás alapvetően a következő tevékenységekből áll. 

a) Információnyújtás és alapvető tanácsadási tevékenységek: 

 adatok gyűjtése a térség munkaerő-piaci helyzetéről, valamint az aktuális és várható 

helyi fejlesztési elképzelésekről, 
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 információnyújtás a beruházást, foglalkoztatás-bővítést tervező munkáltatók részére az 

őket érintő szolgáltatásokról, munkahelyteremtő és foglalkoztatás elősegítő 

támogatásokról, 

 a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követése, 

információnyújtás és tanácsadás a munkahelymegőrzést segítő támogatásokról, 

szolgáltatásokról, képzési és egyéb támogatási lehetőségekről a csoportos 

létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése 

érdekében, 

 közreműködés a térségben működő önkormányzatok, önkormányzati társulások, 

területfejlesztési tanácsok, nonprofit szervezetek, foglalkoztatási paktumok 

döntéseinek előkészítésében a munkaerő-piaci, valamint egyéb fejlesztési 

(gazdaságfejlesztési, vidékfejlesztési) lehetőségeket tartalmazó információk 

nyújtásával. 

b) Munkaerő-piaci, foglalkoztatási programok kezdeményezése: 

 programok kezdeményezése a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók 

újbóli elhelyezkedésének, a térségben tapasztalható foglalkoztatási feszültségek 

enyhítésének elősegítése érdekében, 

 közreműködés a foglalkoztatási, gazdasági szerkezet átalakítását, a munkaerő-piaci 

helyzet javítását célzó programok kidolgozásában és megvalósításában. 

c) Kapcsolattartás, együttműködés: 

 közreműködés a térség gazdasági életében részt vevő munkaadók, a térség helyi 

önkormányzatai, valamint önkormányzati társulásai, együttműködésének 

elősegítésében, 

 együttműködés a térségben működő más szervezetekkel, területfejlesztési tanácsokkal, 

nonprofit szervezetekkel, foglalkoztatási paktum működtetőivel, csatlakozás az általuk 

indított programokhoz, 

 kapcsolattartás a térségben működő képzési, foglalkoztatási programok 

működtetőivel, a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetekkel. 

d) Információnyújtás álláskeresők, munkavállalók számára: 

 alapvető információk átadása a térségben elérhető munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz, 

programokhoz való eljutás elősegítése érdekében, 

 amennyiben adott térségben (településen) a tanácsadások, szolgáltatások nem érhetőek 

el, és ezek iránt igény mutatkozik, azok megvalósításának kezdeményezése a helyi 

kirendeltség és a helyi önkormányzat, valamint a térségben aktív, foglalkoztatási és 

határterületeken (közösségi, szociális, vidékfejlesztési, szolgáltatások területén) aktív 

civil szervezetek illetve piaci szolgáltatók felé. 

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

 

A szolgáltatás célja adott terület foglalkoztatási potenciálját növelő beavatkozások 
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kezdeményezése illetve információkkal, kapcsolatépítéssel, ajánlásokkal, modellek 

közvetítésével, lehetőségek feltárásával e folyamatok elősegítése. A szolgáltatás hangsúlya a 

területi szinten jelen lévő szereplők közös tudásainak, együttműködési készségének erősítése, 

az adottságok több szempontú áttekintése és a közös megoldások kezdeményezésén alapuló 

lehetőségek feltárása és kiaknázása. 

 A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás történhet: 

o személyes, egyéni információs tanácsadás keretében, 

o szervezett csoportos tájékoztatók keretében, 

o fórumok, workshopok szervezésével, 

o más szervezetek rendezvényein való részvétellel, előadások keretében. 

 A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás által érintett lehetséges társadalmi-

gazdasági terek: 

o település; 

o mikrotérség, kistérség; 

o megye; 

o régió és régiók között átívelő térbeli egység. 

 A kialakítandó információs adatbázissal szemben támasztott módszertani 

követelmények: alapvető elvárás, hogy az adatbázis, információs rendszer kialakítása 

olyan aktivizáló és valós, személyes együttműködésekre épülve történjen meg, amely 

megfelelő alapot teremt valódi kezdeményezések, programok tervezésére, elindítására 

és érdemi, eredményes megvalósítására. 

 A munkaerő-piaci, foglalkoztatási programokban való együttműködés módszertana: a 

gazdasági élet és a helyi önkormányzati szektor szereplőinek találkozása érdekében 

kezdeményező szerep vállalásával generálhatók foglalkoztatási programok. 

 A munkavállalóknak, álláskeresőknek nyújtandó információszolgáltatás módszertana: 

tekintettel arra, hogy a munkaügyi szervezet szolgáltatásai nem tudják az ország 

valamennyi települését lefedni a teljes munkaerő-piaci szolgáltatási palettával, 

indokolt és szükséges a munkavállalóknak, álláskeresőknek, a munkaerőpiacról 

kiszorult csoportoknak az adekvát és legközelebb elérhető szolgáltatásokról való 

tájékoztatást is beemelni a tevékenységek közé. 

 A szolgáltatás egy olyan közvetítői szerepet tud betölteni, amely a foglalkozási 

információs pontokkal kiegészülve képes hidat építeni különösen a kistelepüléseken 

élők és a munkaerő-piaci szolgáltatók és az intézményrendszer között. E szerep 

speciális esetekben bővül, mint például csoportos létszámleépítések idején, vagy a 

helyi társadalom szervezett civil csoportjaival való formális együttműködései kapcsán. 

Ezekben az esetekben a helyi-foglalkoztatási tanácsadást nyújtó szervezet a 

munkaadók és a (jellemzően még csak potenciális) munkavállalók szervezett 

csoportjai között közvetít. 
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6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 

Kimeneti indikátor: 

 tanácsadási esetekben, 

együttműködéseken, egyeztetési 

alkalmakon (fórumokon, tájékoztatókon, 

workshopokon) részt vettek száma 

 

 jelenléti ívek 

 emlékeztetők 

 munkanaplók 

 ügyfélforgalmi nyilvántartás 

Eredmény indikátorok: 

 képzési programok száma, 

 foglalkoztatási kezdeményezések, 

projektek száma 

 negyedéves és éves jelentések. 

Hatás indikátor: 

 együttműködések következtében a 

bejelentett álláshelyek száma 

 saját adatbázis 

 munkaügyi kirendeltségek statisztikái 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: legalább középfokú végzettség. 

 Szakmai gyakorlat:legalább 1 éves gyakorlat a munkaerő-piaci, foglalkoztatási 

információ-, és szolgáltatásnyújtás, valamint a vállalkozási tanácsadások terén. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: munkaerő-piaci ismeretek; a munkaerőpiac helyi intézményrendszerének 

és szereplőinek ismerete; egyéni konzultáció módszertanának ismerete. 

 Készségek: tényszerűség, tárgyilagosság, egyértelműség és közérthetőség, hatékony 

kommunikáció, ügyfélközpontúság, tisztelet, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, önálló munkavégzés, szervezőképesség, 

helyzetfelismerés, problémafeltáró és -elemző készségek. 

 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 
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 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

 Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség (csoportos 

tájékoztatás esetén). 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák) 

 Referenciák, jártasság: a helyi/térségi foglalkoztatási (pl. foglalkoztatást szervező 

szervezetek, foglalkoztatási paktumok), gazdaságfejlesztési, humán tanácsadói, 

személyes segítségnyújtás terén illetve térség- és/vagy vidékfejlesztési programokban 

helyi/térségi referenciákkal rendelkeznek. 

 Térségi lefedettség: nem szükséges. 

 Szervezeti kompetenciák: széles körű kapcsolatrendszer a helyi/térségi munkaerő-

piaci struktúrában és gazdasági életben. 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok 

 Tanácsadási esetekben, együttműködéseken, egyeztetési alkalmakon (fórumokon, 

tájékoztatókon, workshopokon) részt vettek száma. 

 A térségi gazdasági, munkaerő-piaci szereplőivel való kapcsolattartási alkalmak 

száma. 

 Térség munkáltatóival, intézményeivel, a potenciális és jelenlegi álláskeresőivel való 

kapcsolattartási alkalmak száma. 

 A szolgáltatásba bevont személyek, intézményi szereplők és a velük való kontaktusok 

száma. 

 Képzési programok száma. 

 Kezdeményezett programok, szolgáltatások száma. 

 Az együttműködések következtében a bejelentett álláshelyek száma. 

 Ügyfél-elégedettség. 
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8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

 Ügyfélforgalmi nyilvántartás, a szolgáltatást egyénileg igénybevevők nyilvántartása. 

 Jelenléti ív: a csoportos foglalkozások (fórumok, tájékoztatók, workshopok) 

résztvevőiről jelenléti ív készül, amely a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 

szolgáltatásait igénybe vevők azonosító adatait is tartalmazza. 

 Munkanapló: a helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás folyamatát követő 

dokumentáció naplószerűen a ténylegesen elvégzett napi tevékenységekről, a 

tanácsadásban részesülőkről, és a tanácsadási folyamat eredményeiről. 

 Nyilvános internetes felület a releváns és aktuális információkról. 

 Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el, és amelynek 

elemei: 

o jelenléti ív, 

o az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége, 

o a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, 

o értékelő lapok összesített eredménye, 

o a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő 

eredménye, 

o utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú 

hatások feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés 

időpontját, szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket. 

 Utánkövetés igazoló dokumentumai: saját adatbázis munkaügyi kirendeltségek 

statisztikái. 

 Ügyfél-elégedettségi kérdőív. Csak a csoportos tanácsadáson (fórumokon, 

tájékoztatókon, workshopokon) résztvevő ügyfelekkel szükséges kitöltetni, majd ezt 

követően értékelni. Az elégedettségi eredmény az értékelő jelentés részét képezi. 

 

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető tényezők a következők. 

 A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők 

költségei. 

 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei. 

 Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 
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10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás jellegénél fogva folyamatosan működtetendő, 

ezért a szolgáltatást minden munkanap, legalább 6 órás időtartamban szükséges biztosítani a 

szolgáltatás igénybevevőinek időbeosztásához igazodva. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás 

 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 

 

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, 

költségtípusok) 

 

A szolgáltatás célcsoportja szempontjából nem releváns. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság nyújthatja. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

 Foglalkozási Információs Pontok (FIP) igénybevétele a szolgáltatással egyidejűleg is 

megvalósulhat. Cél a legfontosabb munkaerő-piaci információk elérhetőségének 

biztosítása, elsődlegesen azokon a településeken, ahol a munkaerő-piaci 

információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott. A FIP-ek és a helyi 

(térségi) foglalkoztatási tanácsadási szolgáltatások egymást kiegészítő módon 

működhetnek. 

 Munkaerő-piaci információk nyújtása munkáltatóknak szolgáltatás a jelen 

szolgáltatással egyidejűleg végezhető azokban a térségekben, településeken, ahol ezt a 

szolgáltatást működteti valamely szervezet, a vele való együttműködés a hasonló 

célok és tevékenységek koordinálása céljából. 
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 Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás a szolgáltatással 

egyidejűleg végezhető azokban a térségekben, településeken, ahol a már működő 

mikro-, kis- és középvállalkozások számára ezt a szolgáltatást működtetik, az azzal 

való együttműködés kialakítása szükséges. 
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9. EGYÉNI IGÉNYEK ÉS SZÜKSÉGLETEK, 

EGYÉNI ÉLETCÉLOK FELMÉRÉSE (28) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja hogy segítse a munkát keresők munkaerő-piaci belépését, visszalépését, a 

beilleszkedést segítő egyéni programok, fejlesztési tervek megalapozáshoz szükséges igény- 

és szükségletfelméréssel. 

 

1.2. Operatív cél 

Az egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérésének célja, hogy az ügyfél 

számára kirajzolódjon egy komplex problématérkép, mely jól körülhatárolható módon jelzi az 

egyes beavatkozási szükségleteket. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport átfogóan 

 Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik 

nem tanulnak), 

 rehabilitációs ellátásban részesülők. 

 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

Elsősorban azok az aktív korú, nem foglalkoztatott emberek, akik különösen súlyos (helyi 

munkaerő-piaci körülményekből, szociokulturális helyzetükből vagy egészségi állapotukból 

illetve fogyatékosságukból következő) hátrányuk miatt rászorulnak egy olyan intenzív 

fejlesztésre, együttműködésre, amely az egyéni fejlesztési tervben manifesztálódik. 

 Megváltozott munkaképességűek, 

 rokkantsági ellátásban részesülők, 

 előzetes fogvatatásból szabadultak, 

 szenvedélybetegek, 

 pszichiátriai gondozottak, 

 tartósan munkanélküliek. 

 

2.3. Az Egyesület főbb célcsoportjai 

 Pályakezdő fiatalok. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. 
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 A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői 

beszélgetés alapján. 

 Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó 

szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét. 

 A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő 

ügyfeleket. 

 Jogszabály írja elő ellátáshoz kapcsolódóan. 

A szolgáltatást azoknak ajánlott nyújtani, akiknek munkaerő-piaci integrációjához egyéni 

fejlesztési terv vagy speciális eszközrendszer szükséges. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. 

 Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek 

által megosztott adatbázis. 

 Az Egyesület tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a 

Heves megyében és Észak-Magyarországon munkát keresőkre, illetve a munkaadókra. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

Az egyéni fejlesztési terv elkészítését, az egyéni programokat megalapozó (nem önálló) 

szolgáltatás. Az ügyféllel közösen készül, eredményei a problématérkép és az erőforrástérkép. 

A problématérkép és az erőforrástérkép magában foglalja az egyén munkaerő-piaci 

előzményeire, szociális és mentális helyzetére, képzettségére, készségeire, külső 

kapcsolatrendszerére vonatkozó mindazon információkat, amelyek segítségével egy 

sikeresnek ígérkező fejlesztési program felépíthető. 

 

4.2. Tevékenységek 

a) Megállapodás megkötése az ügyféllel, arra vonatkozóan, hogy a felmérés készítésének 

idején együttműködik a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezettel, illetve annak 

munkatársával. 

b) Felmérés 

 Első interjú: alapvető adatok, információk gyűjtése az egyénről. 

 Fizikai állapot felmérése (a munkavállalást befolyásoló tényezők részletes 

feltérképezése). 

 Pszichológiai állapot felmérése (lelki egészség és mentális jellemzők feltérképezése). 

 Az egyén képzettségeinek, képesítéseinek, munkatapasztalatainak feltárása. 

 Az egyén készségeinek, képességeinek, érdeklődésének, szükségleteinek, 

foglalkoztatási nehézségeinek, motivációjának feltárása. 
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 A támogató és hátráltató közvetlen környezeti tényezők feltárása, megismerése: 

o formális kapcsolatrendszer (szociális intézmények szakemberei és segítői, egyéb 

szervezetek képviselői). 

o informális kapcsolatrendszer (családtagok, barátok, munkatársak, orvosok, 

önkéntesek). 

 Fizikai környezet, az egyén mindennapi életéhez tartozó, számára fontos helyek 

megismerése, illetve ezek megközelítési módja. 

 Egyéni életút térkép elkészítése: munkaerő-piaci előélet, tapasztalatok, előző 

munkahelyek, a munkaviszony megszűnésének esetei és okai a munkavállalói pályán. 

 Problématérkép elkészítése: a felmérés egyes területein kirajzolódott problémák 

összegzése, súlyozása a beavatkozási szükséglet szerint. 

 A beavatkozás alapját képező erőforrástérkép elkészítése: a felmérés egyes területein 

kirajzolódott erőforrások összegzése, súlyozása a beavatkozási szükségletek szerint. 

 Diagnózis elkészítése: a diagnózis az egyéni igényeket, szükségleteket és életcélokat a 

különböző felmérések eredményei alapján összegző szakmai megállapításokat 

tartalmazó dokumentum. 

A feltárt információkból az egyénnel közösen azoknak az információknak a kiválasztása és 

összefoglalása, amelyek a foglalkoztathatósága szempontjából fontosak. 

c) Utánkövetés 

A felmérés után megkötött egyéni fejlesztési tervek regisztrálása 3 hónapig. A szolgáltatás 

lezárása utáni 3 hónapig az ügyfél által igénybe vett egyéb szolgáltatások regisztrálása. 

 

5. Módszertan 

 

Az egyéni fejlesztési terv elkészítése az ügyféllel egyénileg történik, igény szerint szakértői 

team bevonásával. 

A diagnózis elkészítése az ügyféllel közösen történik. 

A leggyakrabban alkalmazott módszerek: 

 problémafeltáró beszélgetés, 

 kérdőív, 

 interjú, mélyinterjú, 

 időszakos segítői beszélgetések, 

 tesztek és képességfelmérők. 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 
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Kimeneti indikátor: 

 a szolgáltatást igénybe vett ügyfelek 

száma 

 

 együttműködési megállapodás 

 

Eredmény indikátorok: 

 elkészült problématérképek száma 

 elkészült erőforrástérképek száma 

 elkészült diagnózisok száma 

 

 Problématérkép 

 Erőforrástérkép 

 Diagnózis 

Hatás indikátorok: 

 elkészített egyéni fejlesztési tervek 

száma 

 a diagnózist követően fejlesztés 

céljából igénybevett szolgáltatások 

száma 

 

 egyéni fejlesztési terv 

 

 együttműködési megállapodások, 

szolgáltató igazolása, vagy 

ügyfélnyilatkozat 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai és menedzsment kapacitások 

 

7.1 Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: felsőfokú végzettség, de speciális vizsgálatok esetén a megfelelő 

szakképesítés megléte szükséges: 

o pszichológiai állapotfelmérést pszichológus, 

o munkaképesség-vizsgálatot HR területen vagy munkapszichológusi 

tapasztalattal rendelkező szakember végezhet. 

 Szakmai gyakorlat: legalább 2 éves egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri 

gyakorlat a munkaerő-piaci kompetencia vagy szükséglet-felmérési-, segítő-, fejlesztő 

szolgáltatások nyújtása terén. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: társadalomismeret, szociálpolitikai ismeretek, általános lélektani 

ismeretek, munkaerő-piaci ismeretek, egyéni konzultáció módszertanának ismerete. 

 Készségek: problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek, 

objektivitás, tárgyilagosság, neutralitás, irányítás, rendszerszemlélet, folyamatlátás, 

elemző és értékelő készségek, hatékony kommunikáció, asszertivitás. 

 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 
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 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 Kérdőívek, tesztek feldolgozására alkalmas jogtiszta szoftverek. 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség) 

 Referenciák, jártasság: munkaerő-piaci szolgáltatás végzése minimum 1 éve. 

 Térségi lefedettség: nem szükséges. 

 Szervezeti kompetenciák: nem szükséges. 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó indikátorok, célmutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési 

szempontok 

 Ügyfelekkel kötött együttműködési megállapodások száma életkor, nem, iskolai 

végzettség, munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerinti bontásban. 

 A szolgáltatást igénybe vett ügyfelek száma életkor, nem, iskolai végzettség, 

munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerinti bontásban. 

 Elkészült erőforrástérképek száma. 

 Elkészült problématérképek száma. 

 Elkészült diagnózisok száma. 

 Egyéni fejlesztési terv. 

 Együttműködési megállapodások a fejlesztés céljából igénybe vett további 

szolgáltatásokra. 

 Ügyfél-elégedettség. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

 Az első találkozó alkalmával rögzítésre kerülnek az alapinformációk az „adatlapon”, 

melyek: 

o az ügyfél személyes adatai és elérhetőségei, 

o iskolai végzettsége, 

o szakképzettsége, 

o az ügyfél célcsoport szerinti azonosítása. 
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 Ügyféllel kötött együttműködési szerződések: célja az együttműködés tartalmának, 

időtartamának és céljának megismerése. 

 A diagnózis felvételéről készült dokumentáció: célja megismerni a diagnóziskészítés 

által felmért területeket, és a tapasztalatokat. 

 Munkanapló, valamennyi, a szolgáltatásnyújtás keretében végzett tevékenységet 

tartalmazza, azt is, amit közvetlenül az ügyféllel és közvetve az ügyfél érdekében 

végez a szolgáltatást nyújtó. Tartalmazza a szolgáltatásnyújtás időpontját, célját, 

tartalmát, valamint a szolgáltatást igénybevevő adatait, de nem tartalmazza a felek 

aláírását. Célja, hogy teljes körű áttekintést adjon a szolgáltatásnyújtás során végzett 

valamennyi tevékenységről. 

 Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el, és amelynek 

elemei: 

o jelentkezési lap/irányító lap, 

o jelenléti ív, 

o az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége, 

o a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci 

helyzete, a neme és életkora szerinti bontásban is, 

o a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő 

eredménye. 

 Utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú hatások 

feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés időpontját, 

szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket. 

 Elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A szolgáltatás 

résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni. 

 

9. A szolgáltatás költségei 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. 

A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei. 

 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei. 

 Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 
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Egy ügyfél diagnózisának elkészítése átlagosan 6 órát vesz igénybe. A gyakoriságot az ügyfél 

és diagnózist készítő szakember közösen dönti el. A diagnózis felvétele egymást követő 

napokon is megtörténhet. Az egyes ülések időtartama maximum 2 óra. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás 

 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 

 

12. Célcsoport-specifikus elemek 

 

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak 

szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei: 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból 

leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve 

veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel 

rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és 

helytállni a munkaerő-piacon. 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció 

biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai 

gyakorlat) 

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség. 

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek. 

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők egyéni támogatásában min. 2 év 

gyakorlat. 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.) 

Egyéni beszélgetésre alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek 

megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív 

kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 
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8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre 

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok 

(pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.). 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

Egy ügyfél diagnózisának elkészítése átlagosan 10 órát vesz igénybe. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság nyújthatja. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

 Tanulási képességek és készségek vizsgálata a szolgáltatást megelőzően, vagy azt 

követően végezhető. 

 Munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása 

a szolgáltatást megelőzően, vagy azt követően végezhető. 

 Munkavállalói készségek, képességek felmérése a szolgáltatással egyidejűleg, vagy 

közvetlenül azt követően végezhető. 

 Egyéni fejlesztési terv készítése a szolgáltatást közvetlenül követően végzendő. 
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10. MUNKAVÁLLALÓI KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK FELMÉRÉSE (29) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja, hogy pontosan meghatározásra kerüljön a munkát keresők korábban 

megszerzett ismereteinek, készségeinek, képességének és gyakorlati tapasztalatainak 

megfelelő munkahely, foglalkoztatási forma. További cél a személyes képességek és a 

munkafeladatok összehangolása, illetve az összehangolás elvégzéséhez szükséges 

szolgáltatások kiválasztása.  

 

1.2. Operatív cél 

A munkavállalói készségek, képességek felmérésének célja, hogy a munkát kereső számára 

személyre szabottan, a munkavállalói képességeket, készségeket, a gyakorlati tapasztalatokat 

rögzítő kompetencia térkép, munkavállalói profil készüljön, amely információt ad a 

munkavállalásra vonatkozó személyes adottságokról és motiváltságokról is.   

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport átfogóan 

 Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik 

nem tanulnak). 

 

2.2. Célcsoportok, amelyeknek a szolgáltatás különösen ajánlott 

 Tartósan munkanélküliek, 

 50 év feletti munkát keresők, 

 pályakezdők, 

 megváltozott munkaképességűek, közöttük fogyatékossággal élők,  

 gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérő munkát keresők. 

 

2.3. Az Egyesület főbb célcsoportjai 

 50 év feletti munkát keresők, 

 pályakezdők (közép és felsőfokú végzettségű), 

 gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről visszatérő munkát keresők. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. 

 A megrendelő irányítja tanácsadásra, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés 

alapján. 
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 Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó) 

javasolja tanácsadás igénybevételét. 

 A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő 

ügyfeleket. 

 A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri. 

A szolgáltatáshoz – amennyiben rendelkezésre áll − indokolt közvetlenül kapcsolni egy, a 

munkáltatók által kitöltött, saját igényeiket rögzítő kérdőívet, valamint a kérdőív alapján 

összeállított strukturált szempontrendszert az elvárt munkavállalói képességekre, készségekre 

vonatkozóan is. 

A kiválasztásnál tekintettel kell lenni arra, hogy az ügyfél motivált legyen az 

elhelyezkedésben, a cél elérése érdekében működjön együtt a szolgáltatást nyújtóval a 

szolgáltatási elem(ek)nél, és legyen alkalmas a munkavállalásra, legyen munkára kész 

állapotban. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) 

saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek által megosztott adatbázis. Az Egyesület 

tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a Heves megyében 

és Észak-Magyarországon munkát keresőkre, illetve a munkaadókra. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1 Tartalma 

A munkavállalói készség- és képesség felmérése egy olyan speciális szolgáltatás, melynek 

középpontjában a munkát kereső munkaerő-piaci kompetenciájának megállapítása áll.  

A szolgáltatás a munkát kereső emberi erőforrásairól (humán tőkéjéről), képességeiről és 

készségeiről ad pillanatképet. A humán tőke a képességek, a szaktudás és a szakmai 

tapasztalatok összessége, az a tényező, amellyel az egyén belép a munkaerőpiacra. A 

szolgáltatás tartalma: adatfelvétel, megfigyelés, munkatapasztalat és szakmai tapasztalat 

rögzítése, összegzése, képesség és készségfelmérés. A szolgáltatás, a munkáltatói és más 

szolgáltatási elemek felől érkező igényhez, megrendeléshez igazodva, a következő 

képességekre és készségekre fókuszál. 

 Technikai és módszertani jártasság.  

 Szociális és kommunikációs készségek.  

 Személyes kompetencia. 

 Tevékenységi és cselekvési kompetencia. 

 Lojalitás. 
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A szolgáltatás lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő az európai uniós és hazai 

kompetencia-sztenderdek alapján megismerje saját képességeit és készségeit és a 

legmegfelelőbb állást kereshesse. 

Információkkal szolgál az adott pillanatban a szolgáltató értékelése és a munkát kereső 

önértékelése alapján az ügyfél rendelkezésére álló, piacosítható munkaerő-piaci képességeiről 

és készségeiről, ezzel kiemelt segítséget nyújt az álláskereséssel kapcsolatosan: 

lehetőségei, valamint a célállások feltárásában,  

esetlegesen egy álláspályázat elkészítésében, ahol pontosan rögzítheti a szociális-emocionális 

és munkaerő-piaci erősségeit. 

 

4.2. Tevékenységek 

a) Előzetes információgyűjtés 

 Információcsere a szolgáltató és a munkát kereső között. 

 Tájékozódás a szolgáltatás feltételeinek a meglétéről (előzetesen igénybe vett 

szolgáltatások, motiváltság). 

a) Felmérés 

 Anamnézis (alapadatok, munkavállalási előzmények feltárása, felvétele). 

 Egyéni célok és tervek megfogalmazása. 

 A megfelelő módszer kiválasztása. 

 A kiválasztott módszer alkalmazása, szükség esetén tisztázó válaszok. 

 Értékelés a feldolgozáshoz megadott értékelési sémák/szempontok szerint. 

 Kompetencia térkép készítése, a kompetenciák összevetése a munkáltatói igényekkel. 

c) Értékelés 

 Az értékeléskor keletkezett értékelési adatok megbeszélése. 

 A munkát kereső tájékoztatása az álláskereséshez kapcsolódó további 

szolgáltatásokról. 

 Az eredmény továbbítása a munkaközvetítés szolgáltatást végzőhöz (képzési 

közvetítést nyújtóhoz), indokolt esetben más humán szolgáltatás (pl. 

munkapszichológus, lelki egészséggondozó) felé. 

 Az értékeléshez, a monitoringhoz szükséges adatok rögzítése, a szolgáltatási napló 

kitöltése. 

d) Utánkövetés 

A szolgáltatás lezárása utáni 3 hónapig az ügyfél által fejlesztés céljából igénybe vett egyéb 

szolgáltatások regisztrálása. 

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

 

A szolgáltatás egyéni formában zajló vizsgálatok sorozatát jelenti az alkalmazott vizsgálati 

módszerektől függően. A szolgáltatás során a tartalomban felsorolt területek kerülnek 

felmérésre a munkáltatói igények alapján. 
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Módszerek lehetnek például a következők: 

 megfigyelés a képesség és készségfelmérés során (érzelmi stabilitás, elhivatottság, 

felelősségtudat, motiváltság, attitűdök, önállóság, adekvát metakommunikáció, stressz 

tűrő képesség, döntésképesség), 

 strukturált interjú (verbális képességek, szövegértés, lényegfelismerés, szakmai nyelvű 

beszédkészség, motiválhatóság, kockázatvállalás), 

 speciális esetekben íráselemzés (fogalmazás írásban képessége, grafológiai elemzés), 

 speciális gyakorlatok és tesztek (szakmai képességek és készségek, jártasságokra 

fókuszálva, rendszerező képesség, meggyőzőkészség), 

 kérdőíves módszer, egyéni, a szolgáltatást végző adatfelvételére, megfigyelésre, és a 

szolgáltatást igénybe vevő önértékelésre épülő kérdőív-kitöltés. 

A szolgáltató egy-egy terület felmérésére több arra alkalmas módszer közül választja ki a az 

alkalmazni kívánt módszer. A módszerek kiválasztásánál, kombinálásánál figyelembe kell 

venni és a munkát kereső figyelmét felhívni az általános munkaadói elvárásokra. 

A felmérések eredményeit értékelő lapon rögzítik a szakemberek, melyről személyes 

visszajelzést adnak az ügyfeleknek szóban és írásban egyaránt. 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 

Kimeneti indikátor: 

 a szolgáltatást igénybe vett ügyfelek 

száma 

 

 munkanapló 

Eredmény indikátor: 

 egyéni kompetenciákat bemutató 

leírások száma 

 

 munkanapló és kérdőív 

 kompetencia-térkép 

Hatás indikátor: 

 a felmérést követően fejlesztés 

céljából igénybevett szolgáltatások 

száma 

 

 együttműködési megállapodások, 

szolgáltató igazolása, vagy 

ügyfélnyilatkozat 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: humán felsőfokú végzettség. 

 Szakmai gyakorlat:legalább 2 éves egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri 

gyakorlat a munkaerő-piaci kompetencia vagy szükséglet-felmérési-, segítő-, fejlesztő 
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szolgáltatások nyújtása terén. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek:egyéni konzultáció módszertanának ismerete, munkaerő-piaci ismeretek, 

humánerőforrás gazdálkodási és munkapszichológiai ismeretek, felmérésnél 

alkalmazott eszközök, módszerek eljárások ismerete. 

 Készségek: problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek, 

objektivitás, tárgyilagosság, neutralitás, irányítás, rendszerszemlélet, folyamatlátás, 

elemző és értékelő készségek, hatékony kommunikáció, asszertivitás, 

konfliktusmegoldó készség és adekvát metakommunikáció. 

 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 Kérdőívek, tesztek feldolgozására alkalmas jogtiszta szoftverek. 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség) 

 Referenciák, jártasság: nem szükséges. 

 Térségi lefedettség: nem szükséges. 

 Szervezeti kompetenciák: humán szolgáltatások területén szerzett legalább 1 éves 

tapasztalat. 

 

8. Monitoring  

 

8.1. Az alkalmazandó indikátorok, célmutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési 

szempontok 

 A szolgáltatásban részt vett személyek száma életkor, nem, iskolai végzettség, 

munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerinti bontásban. 

 A szolgáltatás igénybevételét követően az elkészült kompetencia-térképek száma. 
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 A felmérést követően fejlesztés céljából igénybevett szolgáltatások száma. 

 Ügyfél elégedettség. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

 Adatlap, amely tartalmazza az ügyfelek adatait: a résztvevő neme, életkora, iskolai 

végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, 

problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette; ügyfél elérhetősége. 

 Munkanapló: valamennyi, a szolgáltatásnyújtás keretében végzett tevékenységet 

tartalmazza, azt is, amelyet közvetlenül az ügyféllel és azt is, amelyet közvetve az 

ügyfél érdekében végez a szolgáltatást nyújtó. Tartalmazza a szolgáltatásnyújtás 

időpontját, célját, tartalmát, valamint a szolgáltatást igénybevevő adatait, de nem 

tartalmazza a felek aláírását. Célja, hogy teljes körű áttekintést adjon a 

szolgáltatásnyújtás során végzett valamennyi tevékenységről. 

 Felmérések dokumentumai, melyek tartalmazzák a felmérés céljának és eredményének 

a leírását, valamint az alkalmazott eszközök megnevezését. 

 Kompetencia-térkép. 

 Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el, és amelynek 

elemei: 

o jelentkezési lap/irányító lap, 

o jelenléti ív, 

o az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége, 

o a program indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci 

helyzete, a neme és életkora szerinti bontásban is, valamint az egyes 

résztvevők személyes, egyéni eredményessége, 

o értékelő lapok összesített eredménye, 

o a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő 

eredménye. 

 Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A 

szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően 

értékelni 

 

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és a költségképzés elvei) 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. 

 A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők 

költségei. 

 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei. 
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 Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

Egy ügyfél képesség és készségfelméréséhez átlagosan két szolgáltatási elem (módszer) 

használata szükséges. 

 Egy szolgáltatási elem és értékelés időkerete maximum 90 perc. 

 Egy szakember naponta maximum 6 szolgáltatási elemet végez. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás 

 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 

 

12. Célcsoport-specifikus elemek 

 

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak 

szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei: 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból 

leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve 

veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel 

rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és 

helytállni a munkaerő-piacon. 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció 

biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során.  

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai 

gyakorlat) 

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség. 

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek. 



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

135 

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők munkavállalói képességeinek, 

készségeinek vizsgálatában min. 1 év gyakorlat. 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.) 

Egyéni vizsgálatra alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek 

megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív 

kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre  

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok 

(pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.). 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

Egy ügyfél képesség- és készségfelméréséhez minimum 4 szolgáltatási elem (módszer) 

használata szükséges. 

Egy szolgáltatási elem és értékelés időkerete maximum 120 perc. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság nyújthatja. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

 Pályaválasztási tanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető. 

 Rehabilitációs tanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető. 

 Álláshelyek feltárása, munkáltatói kapcsolatok erősítése a szolgáltatást megelőzően és 

azt követően is végezhető. 

 Munkakörelemzés a szolgáltatást megelőzően, azzal egyidejűleg és azt követően is 

végezhető. 

 Munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása 

a szolgáltatást megelőzően, azzal egyidejűleg és azt követően is végezhető. 

 Tanulási képességek és készségek vizsgálata a szolgáltatást megelőzően és azt 

követően is végezhető. 

 Egyéni álláskeresési tanácsadás a szolgáltatással egyidejűleg, illetve azt követően 

végezhető. 

 Munkaközvetítés a szolgáltatást követően végezhető. 

 Pályamódosítási tanácsadás a szolgáltatást követően végezhető. 
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11. MUNKAHELYMEGTARTÁS SEGÍTÉSE, UTÓKÖVETÉS (34) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja az ügyfelek elhelyezkedést követő támogatás − a munkában tartás, ill. a 

munkahely tartós megőrzése érdekében. 

 

1.2. Operatív cél 

A munkahely megtartását segítő szolgáltatás célja, a folyamatosan csökkenő intenzitású, 

egyéni igények és szükségletek alapján specifikált, az ügyfélre, és/vagy az ügyfél mikro és 

társadalmi környezetére irányuló segítő kapcsolat fenntartása, a nagyobb önállóság 

megszerzése és a tartós foglalkoztatás érdekében. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport, átfogóan 

Közvetlen célcsoport: a szolgáltatás igénybevételének időpontjában foglalkoztatásban álló, 

munkaviszonyát megkezdő aktív korú, együttműködést vállaló és az állás eléréséhez más 

munkaerő-piaci szolgáltatást (vagy szolgáltatáscsomagot) igénybe vevő, illetve a 

foglalkoztatottság megkezdéséig támogatásban részesülő olyan ügyfelek, akikre vonatkozóan 

 személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy a munkahelyen történő 

beilleszkedéshez, ill. a munkahely megtartásához személyes segítségre van szükség 

és/vagy 

 érvényben lévő egyéni fejlesztési terv írja elő a megvalósítást. 

Közvetett célcsoport: az ügyfél tartós foglalkoztatását befolyásoló, mindazon mikro- és 

társadalmi környezetébe tartozó együttműködést vállaló egyének és intézmények, melyek 

alkalmasak, vagy alkalmassá tehetők a szolgáltatás céljának elérésére. A másodlagos 

célcsoport típusai: 

 munkáltatók, akkreditált foglalkoztatók, 

 az ügyfél mikro- és társadalmi környezete: 

o család és szűk környezete, 

o intézményi környezet (munkaügyi kirendeltségek, társadalmi- és 

egészségbiztosítási intézmények, családsegítő központok, önkormányzatok, 

nevelési tanácsadók, egészségügyi intézetek, képző intézmények, egyéb civil 

szervezetek). 

 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

 Alacsony iskolai végzettségűek, 

 halmozottan hátrányos helyzetűek, 



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

137 

 elavult szakképesítéssel rendelkezők, 

 tartós munkanélküliek, 

 megváltozott munkaképességűek, 

 fogyatékkal élők, 

 pályakezdők, 

 pszichiátriai betegek, 

 hajléktalanok, 

 pártfogói rendszerben lévők. 

 

2.3. Az Egyesület főbb célcsoportjai: 

 Elavult szakképesítéssel rendelkezők, 

 pályakezdők. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

Az ügyfelek az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. 

Két kiválasztási mód különíthető el. 

 Az utókövetés szükségességét és módját a munkaerő-piaci szolgáltatási folyamat 

elején történő eljárás/szolgáltatás alapján – az egyéni fejlesztési terv készítésének 

fázisában – határozzák meg. 

Ezen kiválasztási eljárás alkalmazásának feltételei: 

 érvényben lévő egyéni fejlesztési terv, illetve az ezt rögzítő megállapodás írja elő a 

fejlesztési terv keretén belül történő megvalósítást, 

 a jelen szolgáltatást megvalósító intézmény/szervezet ugyanaz, mint az egyéni 

fejlesztési terv részét képező szolgáltatások vagy azok egy részének megvalósítója, 

és/vagy 

 Személyes konzultáció, helyzetfeltárás alapján megállapítható, hogy a munkahelyen 

történő beilleszkedéshez, ill. a munkahely megtartásához személyes segítségre van 

szükség. 

Ezen kiválasztási eljárás alkalmazásának feltételei: 

 a meglévő foglalkoztatottság elérésével kapcsolatban igénybe vett munkaerő-piaci 

szolgáltatás (vagy szolgáltatáscsomag), illetve a foglalkoztatottság megkezdéséig 

biztosított támogatás során nem keletkeztek vagy nem hozzáférhetőek a jelen 

szolgáltatás szükségességét és tartalmát alátámasztó információk, 

 a foglalkoztatottság megkezdéséig biztosított szolgáltatások és/vagy támogatás 

kapcsán keletkezett információkhoz képest új körülmények léptek fel, 

 a szolgáltatást a munkát kereső, közvetlenül az elhelyezkedése előtt maga kéri, 

 a munkáltatóval való kapcsolattartás során kiderül, hogy a munkavállalóval problémák 

vannak, 
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 más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy egészségügyi intézmény) javasolja a 

szolgáltatás igénybevételét. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. 

 Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek 

által megosztott adatbázis. 

 Az Egyesület tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a 

Heves megyében és Észak-Magyarországon munkát keresőkre, illetve a munkaadókra. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

A munkavállaló rendszeres segítésnyújtása, támogatása azzal a céllal, hogy a munkakörét az 

előírásoknak megfelelően eredményesen, a felmerülő közvetett és közvetlen problémák 

megoldásával el tudja végezni és hosszú távon foglalkoztatott maradjon. 

A szolgáltatás a munkáltatóra is kiterjed;a vele történő rendszeres konzultáció hozzájárul a 

munkavállaló foglalkoztatásban tartásához. 

A szolgáltatást végző a munkahely-megtartásra helyezi a hangsúlyt. Ezt az ügyféllel 

tervszerűen kialakított utókövetés formájában támogatja és valósítja meg, az ügyfél által – a 

munkaerőpiacon – elért eredmény tartóssá válása érdekében, a munkaadóval és szükség 

szerint az ügyfél környezetével együttműködve. 

 

4.2.Tevékenységek 

a) Utókövetési terv készítése 

A szolgáltatás tartalmát, gyakoriságát az egyéni fejlesztési tervben, illetve a személyes 

konzultáció kapcsán rögzített, egyéni szükségletek és igények alapján specifikált 

tevékenységek képezik. Az elhelyezkedést követően az egyéni fejlesztési tervben rögzített 

utókövetési tartalom aktualizálásra kerül, az alábbi tevékenységek szintézise által. 

 Az egyéni fejlesztési terv visszacsatolásos jellegét figyelembe véve, a terv 

megvalósításának egyes szakaszaiban keletkezett információkat elemzik. A 

visszacsatolás szempontjából különösen nagy súlya és jelentősége van a munkahelyi 

környezetbe történő beilleszkedés segítése szolgáltatás – mint az utókövetést 

közvetlenül megelőző munkaerő-piaci szolgáltatás – eredményeinek, tapasztalatainak. 

 A munkavállaló ügyféllel önértékelést készíttetnek, s ezen önértékeléseket elemzik. 

Az önértékelés célja a foglalkoztatás során felmerülő problémák feltárása. 

 A munkaadó ugyancsak készít értékelőlapot, melyben az ügyfélről kialakult 

véleményét, tapasztalatait írja le (ez egyedi megállapodás alapján történik a 

munkáltató és a szolgáltató közt, amennyiben szükséges). Az értékelés célja hasonló a 
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munkavállalói önértékelésekhez, azaz elemzett eredményei a felmerülő problémák 

feltárása és megoldása szempontjából adnak inputokat. 

Az aktualizálás nyomán elkészül az utókövetési terv, mely tartalmazza: 

 az utókövetés időtartamát, 

 a rendszeres segítő kapcsolat folyamatosan csökkenő intenzitását, 

 az egyéni szükségletek, felmerült problémák alapján tervezett szakmai 

beavatkozásokat, módszereket. 

A megvalósítás a folyamatos segítő kapcsolat miatt visszacsatolási elemeket tartalmaz, vagyis 

az utókövetési terv tartalma a megvalósítás alatt is változik/változhat. 

a) Az utókövetés folyamata 

 Rendszeres konzultáció és tanácsadás az ügyféllel, a munkakörnyezetben való 

helytállás, elért eredmények vagy felmerülő problémák feltárása, beazonosítása és 

kezelése. 

 Jellemző tanácsadási területek: 

o alkalmazkodási problémák/eredmények (pl. elvárásokhoz, 

munkakörülményekhez, munkatársakhoz), 

o teljesítményproblémák és eredmények, 

o szociális kompetenciákkal, ill. kompetencia hiányokkal összefüggő kérdések. 

 A beazonosított problématerületek jellegétől függően az egyéni vagy csoportos 

tanácsadás tipikus segítségnyújtási formái: 

o munkában tartáshoz szükséges képességek fejlesztése, segítségnyújtás (pl. 

érzelmi támogatás, közösségi és önálló életre való nevelés; érték- és 

viselkedésmodell nyújtása; állandó állapot visszajelzés; hasznos tanácsok, 

információk nyújtása; hiányos szocializáció pótlása; identitással kapcsolatos 

problémák enyhítése; én-funkciók pótlása; probléma- és konfliktuskezelés; 

kapcsolatkialakítási készség fejlesztése), 

o jogi tanácsadás (amennyiben valóban indokolt), 

o lehetséges fejlesztési, előmeneteli lehetőségek vizsgálata, közreműködés ezek 

elérésében, 

o klubok, generálása, szervezése (szükség szerint). 

 Rendszeres konzultáció a munkáltató vezetőjével, közvetlen irányítójával és a 

munkatársakkal az ügyfél munkakörnyezetbe való beilleszkedése, az elért 

eredmények, a felmerülő problémák feltárása érdekében, a munkáltatói visszajelzések 

kezelése, munkáltatói elégedettség monitorozása. A feltárt eredmények – jellemző 

módon – az ügyféllel folytatott konzultációs folyamatba visszacsatolásra kerülnek. 

 A munkáltatók és a munkatársak motiválása az ügyfelek elfogadására (amennyiben ezt 

a szolgáltatást nyújtója indokoltnak látja). 

 Az ügyfél társadalmi környezetére irányuló szolgáltatások abban az esetben, ha az 

egyéni fejlesztési tervben rögzítésre kerül a támogatói kör bevonásának 

szükségessége. 
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 Az ügyfél előkészítése a segítő szolgáltatásról való leválásra. A konzultációs folyamat 

részeként megvalósuló tevékenység. 

 Visszajelzések nyújtása a szolgáltatásnyújtásban érintett szervezetek, személyek felé, 

illetve visszajelzések fogadása azok részéről. 

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

 

A szolgáltatás ún. „szolgáltatás-fejlesztést” támogató tevékenység, mivel megvalósításának 

fontos eleme a visszacsatolás, azaz a tapasztalatok elemzése, s az elemzés eredményének 

szolgáltatói folyamatba történő visszajuttatása. 

A hatékony megvalósítás előfeltétele, hogy a munkába helyezéssel kapcsolatban 

megvalósított valamennyi munkaerő-piaci szolgáltatás során keletkezett, az ügyfélre 

vonatkozó információ rendelkezésre álljon. A szolgáltatás részét képező tevékenységek 

módszertanilag egyéni, csoportos, vagy mindkét módszer együttes, ill. választható 

alkalmazása mellett történnek. 

A munkahely megtartás és utókövetés módszerei: 

 információnyújtás, 

 tájékoztatás, 

 felvilágosítás, 

 szakmai támogatás, 

 orientálás, 

 irányítás, 

 megerősítés, bizalomépítés, 

 konzultáció, egyeztetés az ügyfél szükségletei szerint: 

o a munkaerő-piaci szolgáltatást végző szervezettel, 

o a munkáltatóval, 

 tanácsadás, 

 problémakezelés, probléma-megoldási módszerek közvetítése, 

 motiválás, 

 (a munka világában érvényes) értékek, elvárások közvetítése, 

 mentális támogatás, 

 személyes segítő háttér biztosítása, 

 értékelés, önértékelés, 

 személyes kísérés, 

 dokumentumok elkészítése. 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és 

hatásindikátorok) 
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Mutató Mutató forrása 

Kimeneti indikátorok: 

 a szolgáltatási folyamatban részt vett 

utókövetett ügyfelek száma 

 a szolgáltatási folyamatba bevont 

munkáltatók száma 

 a szolgáltatási folyamatba laikus 

segítőként bevont családtagok vagy 

szűk környezetben élők száma 

 a szolgáltatási folyamatba bevont 

intézmények száma 

 

 utókövetési napló 

 a munkáltatóval kötött 

megállapodások írásos 

dokumentumai, utókövetési napló 

 a laikus segítőkkel kötött 

megállapodások, utókövetési napló 

 az intézményekkel kötött 

megállapodások, utókövetési napló 

Eredmény indikátor: 

 a 180. napon foglalkoztatásban állók 

száma 

 

 utókövetési napló, munkáltatói 

igazolás 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: Humánfelsőfokú végzettség. 

 Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves munkaerő-piaci, foglalkoztatás és vállalkozás 

elősegítésben végzett gyakorlat. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, 

felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, 

kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, irányítás, 

rendszerszemlélet, folyamatlátás, problémafeltáró és - elemző, valamint döntéshozatali 

és motivációs készségek. 

 Ismeretek: a munkaügyi szervezet által nyújtott támogatások, ellátások, 

szolgáltatások, valamint az adott munkaerőpiac helyzetének, működésének, helyi 

jellemzőinek ismerete, munkaerő-piaci és álláskeresési ismeretek, a munkaerő-piaci és 

a szociális szolgáltatások ismerete, az aktuális országos, megyei munkaerő-piaci 

programok ismerete, az álláskeresési technikák ismerete, önéletrajz típusok és 

önéletrajzírás ismerete, alapvető munkajogi, gazdasági, pénzügyi, szociális, 

pszichológiai ismeretek, humán-erőforrás gazdálkodási ismeretek, munkaügyi 

ismeretek. 



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

142 

 

7.2.Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

 Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség (csoportos 

segítő szolgáltatások bonyolítására). 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák stb.) 

 Referenciák, jártasság: szükséges. 

 Térségi lefedettség: nem szükséges. 

 Szervezeti kompetenciák: nem szükségesek. 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok 

 A szolgáltatási folyamatban részt vett utókövetett ügyfelek száma, életkor, nem, 

iskolai végzettség, célcsoport szerinti bontásban; értékelési szempont: tervhez való 

viszonyítás. 

 Egyéni tanácsadási alkalmak, utókövetések száma, szolgáltatást végző személyenként; 

értékelési szempont: tervhez való viszonyítás. 

 A szolgáltatási folyamatba bevont munkáltatók száma, a velük folytatott rendszeres 

konzultációk száma, szolgáltatást végző személyenként. 

 A szolgáltatási folyamatba laikus segítőként bevont családtagok vagy szűk 

környezetben élők száma, a velük folytatott rendszeres konzultációk száma, 

szolgáltatást végző személyenként (amennyiben a bevonás megtörténik). 

 A szolgáltatási folyamatba bevont intézmények száma, szolgáltatást végző 

személyenként. 

 Visszajelzések, visszacsatolások száma a szolgáltatásnyújtásban érintett szervezetek, 

személyek felé, értékelési szempont: igénybevevők száma és lezárt esetek száma. 
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 Visszajelzések, visszacsatolások száma a szolgáltatásnyújtásban érintett szervezetek, 

személyek felől. 

 Az ügyfelek által készített önértékelések száma, értékelési szempont: 

elégedettségvizsgálati adatlap és egyéb, tervhez való viszonyítás. 

 Elemzett ügyfél önértékelések száma, szolgáltatást végző személyenként, értékelési 

szempont: elégedettségvizsgálati eszközök és értékelések, tervhez való viszonyítás, 

korábbi időszak és elemzési eredményeivel való összevetés. 

 Megvalósított klubfoglalkozások száma; értékelési szempont: tervhez való 

viszonyítás; (amennyiben releváns). 

 Jogi tanácsadások száma; értékelési szempont a tervhez való viszonyítás (amennyiben 

releváns). 

 Az intézményi környezettel közösen megvalósított programok, rendezvények száma, 

értékelési szempont: tervhez való viszonyítás. 

 Az intézményi környezet valamely szereplőjével együtt megoldott problémák, esetek 

száma, értékelési szempont a tervhez való viszonyítás. 

 A 180. napon foglalkoztatásban állók száma, szolgáltatást végző személyenként. 

 Ügyfél-elégedettség. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

 Az utókövetési napló, mint a szolgáltatás alapdokumentuma, tartalmaz valamennyi, az 

utókövetéssel kapcsolatos, ügyfél-specifikus információt. 

 Az ügyfél önértékelések lapjai és ezek elemzései. 

 A munkáltató teljesítményértékelése a munkavállalóról. 

 Csoportos és egyéni fejlesztések, rendezvények jelenléti ívei. 

 Munkáltatóval való találkozások jelenléti ívei, emlékeztetői, munkáltatóval kötött 

megállapodások írásos dokumentumai. 

 A családi laikus segítőkkel való találkozások jelenléti ívei, emlékeztetői; a laikus 

segítőkkel kötött megállapodások. 

 A szolgáltatási folyamatba bevont intézményekkel kötött megállapodások. 

 A 180. napon foglalkoztatásban állók esetében munkáltatói igazolás. 

 Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el, és amelynek 

elemei: 

o jelentkezési lap/irányító lap, 

o jelenléti ív, 

o az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége, 

o a program indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci 

helyzete, a neme és életkora szerinti bontásban is, valamint az egyes 

résztvevők személyes, egyéni eredményessége, 
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o értékelő lapok összesített eredménye, 

o a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő 

eredménye. 

 Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A 

szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően 

értékelni. 

 

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. 

 A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők 

költségei. 

 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Ügyfelek étkezési, utazási költségei. 

 Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

 A szolgáltatás időtartama ügyfél-specifikus, az után-követési tervben meghatározott, 

de maximum 6 hónap időtartamot ölel fel. 

 Gyakoriság tekintetében, a szolgáltatás folyamata eltérő intenzitású: első hónapban 

hetente, a második hónapban kéthetente, a harmadik hónaptól havonta egy alkalom, 

illetve szükség szerinti gyakorisággal végzendő. 

 1 fő szolgáltatást végző szakember – egy időben – maximum 30 ügyfél esetét 

kezelheti. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás 

 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama stb. 
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12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, 

költségtípusok) 

 

Amennyiben speciális szükségletű munkavállaló veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak 

szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei: 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

Speciális szükségletű munkavállalók alatt azok a munkaerő-piaci szempontból 

leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve 

veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel 

rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek helytállni a 

munkaerőpiacon. 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció 

biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai 

gyakorlat) 

Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség. 

Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek. 

Szakmai gyakorlat: speciális szükségletű munkát keresők egyéni támogatásában min. 1 év 

gyakorlat. 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.) 

Egyéni beszélgetésre alkalmas, megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek 

megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív 

kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre 

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok 

(pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.). 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

Speciális szükségletű munkavállalók esetén az utókövetés gyakorisága maximum 1 év 

időtartamot ölel fel, az ügyfél igényei szerinti gyakorisággal. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja. Feltétel, hogy a szervezet legalább 1 éve 

bejegyzett szervezet legyen. 
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14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

 Álláshelyek feltárása, munkáltatói kapcsolatok erősítése a szolgáltatást megelőzően 

végezhető. 

 Munkakörelemzés, kompetencia igények felmérése a szolgáltatást megelőzően 

végezhető. 

 Egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi környezet kialakítását támogató 

tanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető. 

 Egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi környezet kialakítását támogató 

műszaki, technikai tanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető. 

 Munkapróba a szolgáltatást megelőzően végezhető. 

 Munkaközvetítés a szolgáltatást megelőzően végezhető. 

 Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése a szolgáltatást megelőzően 

végezhető. 
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12. SZOCIÁLIS INFORMÁCIÓ NYÚJTÁS (35) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja, a szociális problémával küzdő munkát kereső személy segítése, annak 

érdekében, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételét és a munkába helyezést a 

szociális hátrányok ne akadályozzák. 

 

1.2. Operatív cél 

A szolgáltatás során az alábbi konkrét készségek, képességek, ismeretek elsajátítása, 

együttműködési elvárások teljesítése a cél. 

A munkát kereső személy: 

 ismerje fel a család és közvetlen környezete segítségnyújtásának lehetőségeit, tudja 

azonosítani azokat a személyeket, akik munkavállalásához szociális problémainak 

megoldásához segítséget nyújthatnak, vagy akik miatt saját maga is segítségre szorul, 

és vegye igénybe ezeknek a személyeknek a segítségét, 

 keresse fel azokat a segítő szervezeteket, szociális szolgáltatásokat, amelyek a 

szociális problémák rendezésében segítségére lehetnek, 

 legyen fogadó kész azoknak a segítési formáknak és szervezeteknek a 

megismerésében, amelyek tanácsot, konkrét segítséget tudnak nyújtani számára a 

szociális akadályok elhárításában és működjön együtt velük. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport, átfogóan 

Azok a munkát keresők, akiket szociális problémáik akadályozzák az elhelyezkedésben. 

 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

Kiemelten ajánlott a szolgáltatás a munkát keresők alábbi csoportjainak: 

 megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodott személyek (pl.: fogyatékos 

személyek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek), 

 lakhatási-közlekedési problémákkal küzdők (pl.: hátrányos helyzetű 

településen/településrészen lakók, szegregált lakókörnyezetben élők, hajléktalanok), 

 tartósan munkanélküliek, 

 büntetőeljárásban terhelt, (pl.: közérdekű munkabüntetés, pártfogó felügyelet, büntető 

eljárás alatt lévő) személyek, 

 gondnokság alatt álló személyek, 

 állami gondoskodásból kikerült fiatalok, 

 tartós beteg, fogyatékos hozzátartozót ápolók, 
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 nagycsaládosok, gyermekeiket egyedül nevelők, ápolási díjról visszatérők. 

 

2.3. Az Egyesület fő célcsoportjai: 

 Nagycsaládosok, gyermekeiket egyedül nevelők. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. 

 A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői 

beszélgetés alapján. 

 Más szervezet, szolgáltató (pl.: munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet, oktatási 

intézmény) javasolja a szolgáltatás igénybevételét. 

 A szolgáltató saját adatbázisából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő 

ügyfeleket. 

 A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri. 

A kiválasztás alapja a munkát keresővel folytatott egyéni beszélgetés, a munkát kereső 

elhelyezkedési problémáinak egyedi megismerése. Amennyiben az első interjú során kiderül, 

hogy álláskeresését, elhelyezkedését szociális körülményei akadályozzák, javasolt a szociális 

információnyújtás igénybevétele. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) 

saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek által megosztott adatbázis. Az Egyesület 

tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a Heves megyében 

és Észak-Magyarországon munkát keresőkre. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

A szociális információnyújtás az egyén élethelyzetéhez igényelt/felajánlott segítségnyújtás, 

amely 

 a szociális problémák megfogalmazására, 

 a szociális ellátások és szolgáltatások igénybevételi feltételeinek a megismertetésére, 

 a szociális ellátások, szolgáltatások közvetlen elérhetőségére vonatkozó 

információadásra irányul. 

Azok számára nyújtható szolgáltatás, akiket szociális problémák akadályoznak az 

elhelyezkedésben. A szociális információnyújtás minden esetben egyéni, közvetlenül az 

egyén (vagy környezete) szociális problémájának megismerésére épül, az adott élethelyzet 

megoldásához ad segítséget, annak érdekében, hogy elháruljanak azok az akadályok, amelyek 
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az álláskeresést egyéni, családi, vagy életviteli problémák miatt nehezítik. Várt eredménye az, 

hogy az ügyfél igénybe veszi a szociális ellátásokat, amelyek szabaddá teszik az utat az 

elhelyezkedéshez. 

 

4.2. Tevékenységek 

a) Információnyújtás a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, az igénybevétel 

és a hozzájutási feltételek ismertetése 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások és természetben nyújtott szociális 

ellátások megismertetése, célzottan azon szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételeiről szóló 

tájékoztatás, amely a munkát kereső, vagy családtagja számára az elhelyezkedésig (vagy a 

szociális problémáik rendezéséig) fontos. 

b) Információnyújtás a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakellátásokról, 

szolgáltatásokról, a szolgáltatások tartalma, elérhetősége, a hozzájutás feltételei 

A szociális szolgáltatások a személyes gondoskodáson keresztül nyújtanak segítséget az 

egyénnek, vagy családjának, környezetének. Így a munkát keresők elhelyezkedése 

szempontjából különösen fontos azok elérhetősége, szolgáltatások köre, tartalma: családsegítő 

szolgálatok, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatások, a közösségi ellátások, az 

átmeneti, tartós elhelyezést nyújtó intézmények megismertetése, gyermekek napközbeni 

ellátását segítő szolgáltatások, a házi segítségnyújtás. 

c) Információnyújtás az életviteli problémák kezeléséhez 

A hátrányos helyzet enyhítésére vonatkozó ismeretek nyújtása, más ellátáshoz való hozzájutás 

segítése, ha az életviteli problémák pl.: 

 megélhetési nehézségből adódnak: az állandó lakóhely/tartózkodási hely szerinti 

önkormányzat polgármesteri hivatalának felkeresése ajánlott (jegyző, szociális iroda, 

szociális ügyintéző), 

 szociális hátrányokból adódnak: elsődlegesen a családsegítő szolgálatok elérhetőségét 

szükséges megadni, 

 betegségből adódnak: a házi orvos beutalása mellett a különböző szakrendelői 

szolgáltatások igénybe vétele, vagy a megváltozott munkaképességet vizsgáló 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fővárosi, megyei kirendeltségének 

megkeresése ajánlott, 

 otthontalanságból, hajléktalanságból adódnak: a hajléktalanokat ellátó 

intézményrendszer és a családsegítő szolgálat igénybevétele ajánlott, 

 a megváltozott munkaképességre vezethetők vissza: a rehabilitációs ellátás, vagy 

rokkantsági ellátás igénybevétele, nyugdíjfolyósító felkeresése ajánlott, 

 ha fogyatékosságból adódik: a fogyatékos személyeket megillető szociális ellátások és 

támogatások igénybevétele javasolható, 

 megváltozott munkaképességűek, fogyatékos személyek esetén rendkívül fontos 

tájékoztatást adni a védett foglalkoztatás feltételeiről, az alap, a rehabilitációs és a 

kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező foglalkoztatók, szervezetek és védett 
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műhelyek elérhetőségéről, érdekvédelmi és szociális célú civil szervezetek 

elérhetőségéről, Rehabilitációs Információs Centrumokról (RIC-ekről). 

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

 

A szociális információ nyújtásánál alapelv, hogy a munkát keresőt a saját környezetében lévő 

problémáival együttesen tekintik segítségnyújtásra szorulónak, különösen akkor, ha az 

álláskeresés és elhelyezkedés az egyén számára akadályozva van a környezetében lévő 

élethelyzetek miatt (pl. közlekedésében akadályozott, vagy családtagjai gondozásra 

szorulnak). 

A szociális információnyújtás történhet: 

 önállóan 

 komplex szolgáltatásba építetten, más tanácsadással együtt. 

A szociális információnyújtást végzőnek tudatosítania kell ügyfelében, hogy szociális 

helyzete rendezéséhez vannak lehetőségei, és azok igénybevétele fontos lehet a munkavállalás 

érdekében is. 

Az információt nyújtónak támogatnia kell az ügyfél munkaerő-piaci belépését illetve 

beilleszkedését akadályozó szociális problémák elhárítását. Fel kell tárnia ezeket és adekvát 

szociális szolgáltatást vagy ellátást kell javasolnia a kezelésükhöz. 

A szociális információt nyújtó személy a legfrissebb jogszabályi, szabályozási, elérhetőségi 

adatokkal rendelkezzen. Ennek alapvető módszere a webes alkalmazás, az internetes helyek 

elérése, a gyors és célzott keresés, és az ott megjelent információk adaptálása az egyéni 

élethelyzetekre, a személyre szóló segítség érdekében. 

Fontos módszerbeli kérdés az információnyújtás érthető, az egyén képességeihez igazodó 

jellege, a közérthetőség, illetve a szabályok értelmezése. 

Mivel a szociális problémákkal küzdők jelentős része nehezen tájékozódik a „hivatalos” 

ügyek között, nem mindig érti a szabályokat, vagy azokat saját élethelyzetére nem tudja 

értelmezni, alkalmazni, ezért is fontos: 

 a megértés visszaigazolása, az információkról történő visszakérdezés, 

 a papírra rögzített szabályok, címek, elérhetőségek közvetlen átadása, vagy 

 az azonnali telefonos ügyintézés, a szociális segítőkkel való közvetlen 

kapcsolatfelvétel az ügyfél helyett illetve érdekében. 

A szolgáltatás a kommunikáció módját tekintve elsősorban személyesen végezhető, de 

bizonyos esetekben történhet telefonon is. A szociális információk nyújtása az 

információnyújtás időtartamát tekintve megvalósulhat eseti jelleggel és folyamatos 

információszolgáltatás formájában is. 

Az információnyújtás módszereiben a következők alkalmazása szükséges: 

 a szociális akadályozó tényezők feltárása, 

 a szociális ellátásokról bővebb tájékoztatók és letölthető dokumentumok, 

 a szociális szolgáltatásokról országos, megyei és helyi címek és elérhetőségek, 
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 az egészségügyi alapellátás és szakellátás intézményrendszerére vonatkozó 

információk, 

 a megváltozott munkaképességűek ellátására vonatkozó információk és 

dokumentációk, 

 az emberi és állampolgári jogok ismerete, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség 

követelményeiről megfelelő információk, 

 szociális célú civil szervezetek, érdekvédelmi szervezetek megismertetése. 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja), (lehetséges kimeneti-, eredmény és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 

Kimeneti indikátorok: 

 a szociális információkat igénybevevők 

száma 

 az igénybevett információs szolgáltatások 

száma 

 

 szolgáltatói adatlap 

Eredmény indikátorok: 

 az élethelyzetére releváns szociális 

szolgáltatásokról tájékozott ügyfelek száma 

 

 szolgáltatói adatlap 

 

A szociális információnyújtás bár közvetlen információátadás, de mégis közvetett 

segítségnyújtás, amelynek révén a tényleges szolgáltatás igénybevétele mellett nagyobb az 

esély a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére, az álláskeresés megvalósítására, vagy 

az elhelyezkedésre. 

Így a szociális információnyújtás elvárt eredményei közvetlen mérésben, vagy áttételesen, 

hatásukat kifejtve jelenhetnek meg. 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: humán felsőfokú végzettség. 

 Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves gyakorlat a munkaerő-piaci (foglalkoztatási, 

képzési, szociális) információ-, és szolgáltatásnyújtás terén. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: munkaerő-piaci ismeretek, az egyéni konzultáció módszertanának 

ismerete. 
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 A szociális információt nyújtó legyen tájékozott a szociális ismeretek szolgáltatások, 

ellátórendszer terén,a különböző ellátásokról történő aktuális információ 

beszerzésének lehetőségéről: 

o a szociális szolgáltatásokról, civil szervezetekről országos, megyei és helyi 

címek és elérhetőségek beszerzésének lehetőségéről, 

o az egészségügyi alapellátás és szakellátás intézményrendszerére vonatkozó 

ismeretekről, 

o a megváltozott munkaképességűek ellátására vonatkozó információkról, 

o fogyatékos személyek ellátáshoz való hozzájutásának ismeretéről,  

o a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról, az akkreditált, 

rehabilitációs, védett foglalkoztatókról, 

o az emberi és állampolgári jogok ismerete, az egyenlő bánásmód 

követelményeinek ismerete. 

 Készségek: tényszerűség, tárgyilagosság, egyértelműség és közérthetőség, hatékony 

kommunikáció, ügyfélközpontúság, tisztelet, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, önálló munkavégzés, szervezőképesség, 

helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző készségek. 

 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség) 

 Referenciák, jártasság: nem szükséges. 

 Térségi lefedettség: nem szükséges. 

 Szervezeti kompetenciák: nem szükséges. 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok 
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 A szociális információs szolgáltatást igénybe vettek száma, nem, életkor, iskolai 

végzettség, munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerint bontva. 

 Az igénybevett információs szolgáltatások száma, a szolgáltatói lapokból készített 

összesített adatszolgáltatás alapján szolgáltatás típusokra bontva (ügyfelek 

száma/szociális szolgáltatás típus). 

 Az élethelyzetére releváns szociális szolgáltatásokról tájékozott ügyfelek száma nem, 

életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerint bontva. 

 Ügyfél-elégedettség. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

A szociális információnyújtás dokumentációja: 

 Szociális információs szolgáltatói adatlap, melynek tartalma: 

o személyes adatok, 

o a szociális probléma definiálása, 

o a szociális információnyújtás formája, időpontja, 

o a megtett intézkedések, 

o az intézkedések hatása, utánkövetés – amennyiben más kapcsolódó 

tanácsadással, szolgáltatással együtt alkalmazott, és annak dokumentációjában 

rögzítettek szociális információ nyújtási eseményeket. 

 Szociális információkat tartalmazó tájékozató kiadványok. 

 Értékelő beszámoló, melynek elemei: 

o jelentkezési lap/irányító lap, 

o jelenléti ív, 

o az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége, 

o a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci 

helyzete, a neme és életkora szerinti bontásban is, valamint az egyes 

résztvevők személyes, egyéni eredményessége, 

o az információnyújtás időtartama az egyes alkalmakra lebontva és összesítve, 

o a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő 

eredménye. 

 Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A 

szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően 

értékelni. 

 

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. 

 A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők 

költségei. 
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 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei. 

 Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

 A szolgáltatás időtartama alkalmanként: maximum 60 perc. 

 A szociális információnyújtás lehet két, vagy szükség esetén (akár visszatérően) több 

alkalom is, ha a szociális problémák nem egyszerre kerülnek felszínre, vagy 

időközben más jellegű szociális problémák jelentkeznek. 

 Gyakorisága függ a szociális, életvezetési problémák jellegétől és a munkát kereső 

személy igényeitől. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás 

 

A megrendelő informál a munkaerő-piaci szolgáltatásokról és foglalkoztatást elősegítő 

támogatásokról, biztosítja az általa szervezett esetmegbeszéléseken, szupervízión való 

részvételt, és rendelkezésre bocsátja a területén munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó 

szervezetek, elérhetőségét. 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 

 

12. Célcsoport-specifikus elemek 

 

Amennyiben speciális szükségletű munkát kereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak 

szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei: 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

Speciális szükségletű munkát keresők alatt azok a munkaerő-piaci szempontból 

leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve 

veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel 
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rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és 

helytállni a munkaerőpiacon. 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció 

biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai 

gyakorlat) 

Ismeret: célcsoport-specifikus kommunikációs ismeretek. 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.) 

Az ügyfelekkel történő személyes beszélgetésre alkalmas akadálymentes helyiség. 

Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív 

kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 

8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre 

Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok 

(pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.). 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

A szociális információ nyújtás átlagos időtartama 1 óra/alkalom. 

Gyakorisága: az ügyfél szükségletei szerint. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság nyújthatja. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

A szociális információnyújtás kapcsolódása azokhoz a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz 

fontos, amelyeket a tartósan munka nélkül lévők, hátrányos munkaerő-piaci helyzettel 

küzdők, rehabilitációs járadékos személyek igénybe vesznek, de szociális problémájuk esetén 

célzott segítséget is igényelnek. 

 Egyéni álláskeresési tanácsadás a szolgáltatást követően, a megismert szociális, 

életvezetési problémák kezelését, megoldása után veheti igénybe az ügyfél. 

 Mentori és Rehabilitációs mentori szolgáltatás: a mentor “kísérése” több esetben 

indokolt a szociális szolgáltatások igénybevételéhez is, ezért szükséges a szociális 

információnyújtással egyidejűleg biztosítani a mentori szolgáltatást. 

 Rehabilitációs tanácsadás a komplex rehabilitáció részeként indokolt szociális 

problémák kezelése érdekében fontos a szociális információnyújtása egyidejűleg 

végezni. 
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 Pszichológiai tanácsadás lehetővé teszi a probléma megfogalmazását, ventilálását, és a 

megértés/támogatás lehetőségét. A szociális információnyújtást ezt követően, a 

megismert szociális, életvezetési problémák kezelés érdekében veheti igénybe az 

ügyfél. 

 Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás 

lehetővé teszi a probléma megfogalmazását, ventilálását, és a megértés/támogatás 

lehetőségét. A szociális információnyújtást ezt követően, a megismert szociális, 

életvezetési problémák kezelés érdekében veheti igénybe az ügyfél. 

 A munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők 

feltárása lehetővé teszi a probléma megfogalmazását, ventilálását, és a 

megértés/támogatás lehetőségét. A szociális információnyújtást ezt követően, a 

megismert szociális, életvezetési problémák kezelés érdekében veheti igénybe az 

ügyfél. 

 Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése lehetővé teszi a probléma 

megfogalmazását, ventilálását, és a megértés/támogatás lehetőségét. A szociális 

információnyújtást ezt követően, a megismert szociális, életvezetési problémák 

kezelés érdekében veheti igénybe az ügyfél. 
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13. MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK 

NYÚJTOTT TANÁCSADÁS (43) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja, hogy a már működő mikro-, kis- és középvállalkozások ismereteinek 

bővítése révén hozzájáruljon a munkavállalói létszám megőrzéséhez, növekedéséhez, illetve a 

vállalkozás stabil működésének megteremtéséhez, fejlődésének elősegítéséhez. 

 

1.2. Operatív cél 

A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás célja hogy a vállalkozás: 

 bővítse vállalkozói ismereteit, 

 a működése során alkalmazni tudja a folyamatosan változó jogszabályokat, 

 ismerje meg a foglalkoztatás bővítését, a vállalkozások fejlesztését segítő hazai és 

nemzetközi támogatások rendszerét. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport, átfogóan 

 A gazdasági életben résztvevő bármely for- és nonprofit mikro,- kis,- 

középvállalkozás. 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

 Profilváltás folyamatában lévő és/vagy tevékenységi körüket bővítő vállalkozások, 

 hátrányos helyzetű, alacsony munkaerő kereslettel rendelkező térségekben működő 

vállalkozások, 

 kezdő vállalkozások, 

 működési problémával küzdő, stabilitásukat megteremteni kívánó vállalkozások, 

 hátrányos helyzetű embereket foglalkoztató non-profit vállalkozások. 

 

2.3. Az Egyesület főbb célcsoportjai: 

 For- és nonprofit mikro-, kis- és középvállalkozás. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. 

 A megrendelő ajánlja számukra a szolgáltatást. 

 Más szervezet, szolgáltató (pl. munkáltatói érdekképviseleti szervezet, kereskedelmi 

és iparkamara) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét. 
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 A szolgáltatást a mikro-, kis- és középvállalkozás képviselője maga kéri. 

A szolgáltatást elsődlegesen azoknak a vállalkozásoknak ajánlott nyújtani, melyek proaktívan 

kifejezésre juttatják igényüket a tanácsadásra, direkt megkeresés útján kapcsolatba lépnek a 

tanácsadást nyújtó szervezettel. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. 

 Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek 

által megosztott adatbázis. 

 Az Egyesület tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a 

Heves megyében és Észak-Magyarországon munkát keresőkre. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

A már működő mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatás, amelynek 

segítségével naprakészen tájékozódhatnak a pályázati lehetőségekről, az elérhető 

támogatásokról, az aktuális foglalkoztatási, munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási, 

pénzügyi kérdésekről. A szolgáltatás keretében mód nyílik a hasonló helyzetben lévő, hasonló 

tevékenységet folytató, ugyanazon térségben működő mikro-, kis- és középvállalkozások 

találkozásának, rendszeres kapcsolatának megszervezésére. A várt eredmény a működő 

vállalkozások stabilizálása, üzleti kapcsolataik szélesítése, vállalkozási ismereteik bővítése, a 

foglalkoztatottak létszámának növelése. 

 

4.2. Tevékenységek 

a) Egyéni tanácsadás nyújtása 

 a vállalkozás működtetéséhez, 

 fenntartásához, 

 bővítéséhez, 

 üzleti terv elkészítéséhez, 

 vállalkozások fejlesztését segítő hazai és nemzetközi pályázatok rendszerének 

megismeréséhez, eligazodáshoz, 

 munka- és cégjogi, társadalombiztosítási, gazdasági kérdésekben, 

 a foglalkoztatás tervezett bővítése esetén a munkavállalók után igénybe vehető adózási 

és járulékkedvezményekről, 

 regisztrált álláskeresők tervezett foglalkoztatása esetén a munkaügyi szervezettől 

igényelhető támogatások (aktív eszközök) megismeréséhez, 
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 a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak szóló tájékozódási lehetőségekről 

(kamarákról, érdekképviseletekről, információs központokról, honlapokról). 

b) Csoportos tanácsadás nyújtása 

Csoportos formában átadható információkhoz csoportos fórumok szervezése, a fent említett 

tanácsadási területeken. 

c) Rendszeres kapcsolat biztosítása 

Találkozók megszervezése a hasonló helyzetben lévő, hasonló tevékenységet folytató, 

ugyanazon térségben működő mikro-, kis- és középvállalkozások részére. 

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

 

A szolgáltatás egyéni tanácsadási forma, amely esetenként csoportos tájékoztatás keretében is 

megvalósulhat munkáltatói kistérségi – speciálisan a mikro-, kis- és középvállalkozások 

számára összehívott – fórumokon, klubfoglalkozásokon keresztül. A tanácsadás 

információnyújtásból, továbbá személyes tanácsadásból áll. Az egyéni tanácsadás minden 

esetben egy konkrét, meghatározott kérdés megvitatása. 

a) Egyéni tanácsadás 

b) Csoportos tanácsadás 

A csoportos tájékoztatás az információ átadáson túl esetismertetések segítségével segíti elő a 

vállalkozások jogi, pénzügyi, adózási, munkaerő-piaci ismereteinek aktualizálását, a 

foglalkoztatás bővítését, továbbá a vállalkozás fejlesztését segítő hazai és nemzetközi 

támogatások rendszerének megismerését. 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 

Kimeneti indikátor: 

 szolgáltatást igénybe vett mkkv-k 

száma 

 

 tanácsadási napló 

 jelenléti ív 

Eredmény indikátorok: 

 más munkaerő-piaci szolgáltatást 

igénybevevő mkkv-k száma 

 a foglalkoztatáshoz támogatást 

igénylő mkkv-k száma 

 

 munkaügyi kirendeltség 

nyilvántartása vagy 

 szolgáltató igazolása vagy az ügyfél 

adatszolgáltatása 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 
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 Végzettség: jogi és/vagy gazdasági felsőfokú végzettség, vagy szakirányú 

(adótanácsadó, pénzügyi és számviteli, bér-, társadalombiztosítási ügyintéző, 

mérlegképes könyvelő) OKJ-s végzettség. 

 Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves gyakorlat a munkaerő-piaci, foglalkoztatási 

információ-, és szolgáltatásnyújtás, valamint a vállalkozási tanácsadások terén. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: gazdasági társaságok joga, cégjog, munkajog, adójog és 

társadalombiztosítási jog, pénzügyi és számviteli ismeretek, marketing és PR 

ismeretek, cégvezetési, üzleti tervezési ismeretek, egyéni konzultáció módszertanának 

ismerete. 

 Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, 

felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, 

kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, 

problémafeltáró és -elemző, valamint döntéshozatali készségek. 

  

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

 Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség (csoportos 

tanácsadás esetén). 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák) 

 Referenciák, jártasság: a szolgáltató rendelkezzen vállalkozási, jogi pénzügyi 

szaktanácsadás terén referenciával. 

 Térségi lefedettség: a helyi, térségi munkaerőpiac ismerete. 
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 Szervezeti kompetenciák: legalább 1 éves működés a munkáltatóknak nyújtott 

munkaerő-piaci szolgáltatások területén. 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok 

 A szolgáltatást igénybe vett működő vállalkozások száma nemzetgazdasági ágazat és 

jogi forma szerinti bontásban. 

 Más munkaerő-piaci szolgáltatást igénybevevő mkkv-k száma nemzetgazdasági ágazat 

és jogi forma szerinti bontásban. 

 A foglalkoztatáshoz támogatást igénylő mkkv-k száma nemzetgazdasági ágazat és jogi 

forma szerinti bontásban. 

 Ügyfél-elégedettség. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

 Adatfelvételi lap, a vállalkozás formájáról, tevékenységéről, a felmerülő problémáról 

és esetleges munkaerőigényéről, továbbá a foglalkoztatás jogi formájának 

(munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás) kereteiről. 

 Tanácsadási napló: naprakész információkat rögzít időrendi sorrendben közvetlenül az 

ügyféllel végzett tevékenységekről. A tanácsadási napló vezetéséért a tanácsadó 

személyesen felel, minden tanácsadás alkalmával ebben rögzíti a tanácsadás 

időpontját, időtartamát, a tanácsadás célját, tartalmát, szakmai megállapításait és az 

ügyféllel kötött megállapodásokat. A benne foglalt tartalmak csak az ügyfél, a 

szolgáltatást nyújtó és a megrendelő számára hozzáférhetőek, céljuk, hogy áttekintést 

adjanak a teljes tanácsadási folyamatról. A dokumentumot minden alkalommal a 

tanácsadó és az ügyfél is aláírja. 

 Munkáltatói fórum, klubfoglalkozás, csoportos tanácsadás esetén jelenléti ív. 

 Munkaügyi kirendeltség nyilvántartása, vagy szolgáltató igazolása, vagy az ügyfél 

adatszolgáltatása, a szolgáltatás eredményeként más munkaerő-piaci szolgáltatás 

igénybevétele, vagy a foglalkoztatás-bővítéshez támogatás igénylése esetén. 

 Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el, és amelynek 

elemei: 

o jelentkezési lap/irányító lap, 

o jelenléti ív, 

o az vállalkozók ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége, 

o a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a vállalkozók nemzetgazdasági 

ágazat szerint bontva, 

o értékelő lapok összesített eredménye, 



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

162 

o a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő 

eredménye, 

o utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú 

hatások feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés 

időpontját, szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket. 

 Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A 

szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően 

értékelni. 

 

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. 

 A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők 

költségei. 

 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

A szolgáltatást nyújtó a működő mikro-, kis- és középvállalkozás számára: 

 egyéni tanácsadás esetén: átlagosan 3 alkalommal nyújt segítséget, maximum 6 óra 

erejéig. 1 tanácsadási óra 60 perc. 

 csoportos forma esetén: maximum 1 alkalom 2 óra erejéig. 

A szolgáltatás gyakoriságát az ügyfelek által közvetített igények határozzák meg. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás. 

 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 
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12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, 

költségtípusok) 

 

A szolgáltatás célcsoportja szempontjából nem releváns. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság nyújthatja. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

 Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munkáltatóknak szolgáltatás a 

jelen szolgáltatást megelőzően végezhető, mert ezt követően konkretizálhatja a 

vállalkozás a tanácsadás kérdéseit. 

 Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető. 

 Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető. 
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14. VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁST ELŐSEGÍTŐ TANÁCSADÁS(50) 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja a munkát keresők vállalkozóvá válásának elősegítése, új vállalkozások 

indítása. 

 

1.2. Operatív cél 

A vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás célja, hogy az ügyfél 

 képes legyen önálló vállalkozást indítani, illetve már működő társas vállalkozáshoz 

csatlakozni, 

 birtokában legyen az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, vezetésszervezési és 

irányítási ismereteknek, ismerje a vállalkozási formák típusait, képes legyen önállóan 

üzleti tervet összeállítani, 

 tájékozott legyen a támogatási lehetőségekről, 

 képes legyen előkészíteni önfoglalkoztatóvá, illetve vállalkozóvá válásának lépéseit, 

ennek érdekében üzleti tervet felvázolni. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport, átfogóan 

 Vállalkozni szándékozó aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek. 

 

2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

 6 hónapnál nem régebben munkát keresők, 

 legalább középfokú végzettséggel rendelkezők. 

 

2.3. Az Egyesület fő célcsoportjai 

 6 hónapnál nem régebben munkát keresők, 

 közép és felsőfokú végzettséggel rendelkezők. 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. 

 A megrendelő ajánlja számukra a szolgáltatást, az első interjú illetve a közvetítői 

beszélgetés alapján. 

 Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó 

szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét. 
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 A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő 

ügyfeleket. 

 A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri. 

Elsősorban azok számára ajánlható fel ez a módszer, akik vállalkozás indításához ötlettel, 

reális elképzeléssel, vállalkozói készségekkel rendelkeznek.  

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve a munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. 

 Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek 

által megosztott adatbázis. 

 Az Egyesület tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a 

Heves megyében és Észak-Magyarországon munkát keresőkre. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

A szolgáltatás egyéni tanácsadás és/vagy csoportos tájékoztató keretében segíti az ügyfeleket 

vállalkozás indításában és önfoglalkoztatóvá válásban. Ennek érdekében az ügyfél 

információs szükségleteihez alkalmazkodóan jogi, pénzügyi, támogatási tanácsadás 

folytatása, valamint üzleti terv elkészítésének elősegítése a szolgáltatás tartalma. Az ügyfelek 

segítséget kérhetnek a piaci lehetőségek felkutatásához, a kiválasztott tevékenységhez 

szükséges kompetenciák, képzettség, gyakorlati feltételek meghatározásához. A szolgáltatás 

várt eredménye, hogy az munkát keresők között növekszik az üzleti tervvel rendelkezők 

száma. 

 

4.2. Tevékenységek 

a) Egyéni tanácsadás 

Első interjú: célja az ügyfél kompetenciáinak, vállalkozói készségeinek felmérése, a 

tanácsadás területeinek meghatározása. 

A tanácsadó az első interjú alapján állapítja meg, mely területeken van szüksége az ügyfélnek 

tanácsadásra. 

Ilyen területek az alábbiak. 

 Jog: a vállalkozás indításához, működéséhez is elengedhetetlenül fontos jogi 

információk, vállalkozási formák jellemzői, elindításának feltételei, költségei, társas 

vállalkozáshoz csatlakozás szabályai, létesítő és egyéb okiratok, tanácsadás szakértői 

kör meghatározásához. 

 Pénzügy és számvitel: a vállalkozások működtetéséhez és indításához szükséges 

pénzügyi vonatkozások, számviteli, adózási alapinformációk, már működő 
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vállalkozáshoz való csatlakozás esetén a vállalkozás pénzügyi helyzetének értékelése - 

mutatószámok, pénzügyi, számviteli szakember kiválasztása. 

 Támogatási lehetőségek: a vállalkozás indításához elérhető támogatási lehetőségekről 

információ nyújtása (uniós és hazai pályázatok, pl. pályázat munkát keresők 

vállalkozóvá válásának, illetve önfoglalkoztatás támogatására, munkaerő-piaci 

szolgáltatások ajánlása a kezdő vállalkozások számára; források, pl. támogatott 

vállalkozói hitellehetőségek). 

 Üzleti tervezés: üzleti terv elkészítésének segítése. 

 A vállalkozni szándékozók és/vagy vállalkozáshoz csatlakozók tájékoztatása a 

speciális internetes honlapokról, amelyek a vállalkozások működtetéséhez hasznos 

információkat nyújtanak. 

 A választott tevékenységhez szükséges készségek felmérése, és fejlesztési lehetőségei. 

b) Csoportos tájékoztató 

A vállalkozóvá válás elősegítésének másik módja a csoportos tájékoztató. Itt a közös munka 

során a résztvevők a vállalkozás indításának alapkérdéseit is megoszthatják egymással és a 

csoportvezetővel. 

A csoportos foglalkozáson a résztvevők: 

 elsajátítják a vállalkozás indításához fontos alapismereteket, 

 vállalkozási ötletük körvonalazódik, üzleti tervük elkészítéséhez segítséget kapnak, 

 vállalkozási motivációjuk erősödik. 

c) Utánkövetés 

A tanácsadás lezárást követően 6 hónapig az ügyfél vállalkozási tevékenységének követése, 

eredményének regisztrálása. 

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája 

 

A szolgáltatás egyéni tanácsadási forma, amely esetenként csoportos foglalkozás keretében is 

megvalósulhat. 

Egyéni tanácsadás 

A szolgáltatás egyéni tanácsadási forma. 

Eszközei lehetnek: 

 személyes konzultáció, 

 iratminták átadása. 

Csoportos foglalkozás 

A csoportos beszélgetések és irányított gyakorlatok segítségével azoknak a szakmai 

feltételeknek az összegyűjtése, amelyek megkönnyíthetik az ügyfelek vállalkozóvá válását, 

önfoglalkoztatását. 

A csoport létszáma maximum 12 fő lehet. 

Alkalmazott módszerek: 

 kötetlen és irányított beszélgetés, 
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 szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok használata, 

 önálló feladatok adása, 

 szituációs gyakorlatok. 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 

Kimeneti indikátor: 

 tanácsadást igénybe vettek száma 

 

 tanácsadási napló, jelenléti ív 

Eredmény indikátor: 

 elkészített üzleti tervvázlatok száma 

 

 üzleti terv vázlata 

Hatás indikátorok: 

 vállalkozást indítottak száma, 

 már működő társas vállalkozáshoz 

csatlakozók száma 

 

 cégbejegyzés, vállalkozói igazolvány 

 ügyfélnyilatkozat 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 

 

7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: jogi és/vagy gazdasági felsőfokú végzettség, vagy szakirányú felsőfokú 

OKJ-s végzettség. 

 Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves munkaerő-piaci, foglalkoztatás és vállalkozás 

elősegítésben végzett gyakorlat. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: gazdasági társaságok joga, cégjog, munkajog, adójog és 

társadalombiztosítási jog, pénzügyi és számviteli ismeretek, marketing és PR 

ismeretek, munkaerő-piaci ismeretek, egyéni konzultáció módszertanának ismeretei, 

csoportdinamikai működésre vonatkozó ismeretek. 

 Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, 

felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, 

kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, 
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problémafeltáró és -elemző, valamint döntéshozatali készségek, ismeretátadási 

készség. 

 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

 Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség (csoportos 

foglalkozás esetén). 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák) 

 Referenciák, jártasság: a szolgáltatást nyújtó rendelkezzen legalább 1 év 

tapasztalattal üzleti tanácsadás területén. 

 Térségi lefedettség: térség munkaerőpiacának ismerete szükséges. 

 Szervezeti kompetenciák: nem szükséges 

 

8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok 

 Tanácsadást igénybe vettek száma nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci 

helyzet, célcsoport szerinti bontásban. 

 Elkészült üzleti tervvázlatok száma. 

 Vállalkozást indítottak száma az ügyfél neme, életkora, iskolai végzettsége, 

munkaerő-piaci helyzete és célcsoporthoz tartozása szerinti bontásban. 

 Már működő társas vállalkozáshoz csatlakozók száma vállalkozási forma, 

főtevékenység, vállalkozásnagyság szerinti bontásban. 

 Önfoglalkoztatóvá váltak száma nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-piaci 

helyzet, célcsoport szerinti bontásban. 

 Ügyfél-elégedettség. 
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8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

 Adatlap, amelynek tartalma a résztvevő neme, életkora, iskolai végzettsége, 

szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, problémakör, 

amely miatt a szolgáltatást igénybe vette (utóbbi összhangban kell, álljon a célcsoporti 

besorolással); ügyfél elérhetősége. 

 Az ügyféllel kötött együttműködési megállapodás, mely tartalmazza a tanácsadás 

célját, valamint szabályozza a tanácsadás folyamatának és az egyes alkalmaknak az 

időtartamát, illetve a tanácsadó és az ügyfél vállalásait. 

 Jelenléti ív: a csoportos tanácsadás minden napjáról jelenléti ív készül. 

 Tanácsadási napló: naprakész információkat rögzít időrendi sorrendben közvetlenül az 

ügyféllel végzett tevékenységekről. A tanácsadási napló vezetéséért a tanácsadó 

személyesen felel, minden tanácsadás alkalmával ebben rögzíti a tanácsadás 

időpontját, időtartamát, a tanácsadás célját, tartalmát, szakmai megállapításait és az 

ügyféllel kötött megállapodásokat. A benne foglalt tartalmak csak az ügyfél, a 

szolgáltatást nyújtó és a megrendelő számára hozzáférhetőek, céljuk, hogy áttekintést 

adjanak a teljes tanácsadási folyamatról. A dokumentumot minden alkalommal a 

tanácsadó és az ügyfél is aláírja. 

 Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el, és amelynek 

elemei: 

o jelentkezési lap/irányító lap, 

o jelenléti ív, 

o az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetőségei, 

o a program indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci 

helyzete, nem és életkora szerinti bontásban, valamint az egyes résztvevők 

személyes, egyéni eredményessége, 

o értékelő lapok összesített eredménye, 

o a résztvevők elégedettség-vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő 

eredménye. 

 Utánkövetés igazoló dokumentumai: ügyfélnyilatkozat, cégbejegyzési 

dokumentumok, vállalkozói igazolvány. 

 Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A 

szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően 

értékelni. 

 

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) 

 

A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. 

 A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők 

költségei. 
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 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei. 

 Rezsi költségek (arányosítással számítva). 

 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

Egy tanácsadási alkalom maximum 90 percet vesz igénybe, és maximum 9 óra áll 

rendelkezésre. Az egyéni tanácsadás hatékonyabb, ha a csoportos formát követi, amennyiben 

anélkül veszi igénybe az ügyfél, több tanácsadási alkalomra van szükség. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás 

 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 

 

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, 

költségtípusok) 

 

A szolgáltatás célcsoportja szempontjából nem releváns. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság nyújthatja. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás a jelen szolgáltatást követően 

végezhető, mellyel az elindított vállalkozás további tanácsadással támogatható annak 
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érdekében, hogy versenyképes legyen, és hosszútávon biztosítsa az ügyfél gazdasági 

aktivitását. 
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15. KÖZFOGLALKOZTATÁS SZERVEZÉS (52) 

 

A közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-jétől megszűnt a 

közmunkaprogram, a közcélú munka, továbbá a közhasznú munkavégzés. Helyettük az 

egységes közfoglalkoztatás rendszere jött létre, amely – a korábbi többszintű és egymástól 

elkülönült szabályozás helyett – egy kormányrendeletben került szabályozásra. A jogszabályi 

változások következtében a közfoglalkoztatás támogatási rendszere alapvetően megváltozott. 

2011. szeptember 1. napjától a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény rendelkezései alapján 

bevezetésre került a közfoglalkoztatási jogviszony jogintézménye. 

 

1. A szolgáltatás célja 

 

1.1. Átfogó cél 

A szolgáltatás célja, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személyek számára 

közfoglalkoztatási munka lehetőséget biztosítson. 

 

1.2. Operatív cél 

A közfoglalkoztatás szervezés célja az ügyfél számára olyan támogatott foglalkoztatási 

lehetőségek szervezése,amelyek a piaci alapú foglalkoztatásba jutást elősegítik. A 

közfoglalkoztatás szervezés célja 

 a települési önkormányzatok és más közintézmények, közszolgáltatást végző 

szervezetek közfoglalkoztatási tevékenységéhez kapcsolódóan az ügyfél/célcsoport 

számára közfoglalkoztatási munka lehetőségek biztosítása, 

 a közfoglalkoztatás befogadó funkciója mentén az ügyfél számára átmeneti 

foglalkoztatás biztosítása a munkaszocializáció megerősítése és fenntartása érdekében, 

 a közfoglalkoztatási feladatok zökkenőmentes lebonyolításának biztosítása. 

 

2. A szolgáltatás célcsoportja 

 

2.1. Célcsoport, átfogóan 

 Közfoglalkoztatásba vontak (első sorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülők). 

  Közfoglalkoztatók  

o helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel 

rendelkező társulása, 

o költségvetési szerv (például: vízügyi igazgatóságok, erdőgazdaságok, nemzeti 

parkok), 

o egyház, 

o közhasznú jogállású szervezet, 
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o civil szervezet, 

o állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, 

vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó 

szervezet, 

o vízitársulat, 

o erdőgazdálkodó (magánerdő gazdálkodó),  

o szociális szövetkezet és 

o vasúti pályahálózat-működtető szervezet. 

 

2.2. Munkaerő-piaci célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott 

A közfoglalkoztatási formákban foglalkoztathatók: 

 hátrányos helyzetű kistérségben, illetve nem hátrányos helyzetű kistérségben található, 

de hátrányos helyzetű 2000 fő alatti lakosságszámú településeken élők, 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (Fht) részesülő, illetve álláskeresési vagy 

szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők -, valamint  

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti 

rehabilitációs ellátásban részesülő személyek. 

 

2.3. Az Egyesület főbb célcsoportjai: 

A közfoglalkoztatási formákban foglalkoztathatók: 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (Fht) részesülő, illetve álláskeresési vagy 

szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők -, valamint  

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti 

rehabilitációs ellátásban részesülő személyek. 

Közfoglalkoztatók: 

 helyi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása, 

 költségvetési szerv (például: vízügyi igazgatóságok, erdőgazdaságok, nemzeti 

parkok), 

 egyház, 

 közhasznú jogállású szervezet, 

 civil szervezet, 

 állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a 

célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, 

 szociális szövetkezet és 

 

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 

 

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba. 

Közfoglalkoztatási program: 
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 Közfoglalkoztatási támogatás kérelemre nyújtható. A kérelmet a közfoglalkoztatónak 

a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz, több 

munkaügyi központ illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás esetén a 

közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani. 

Az Egyesület több csatornán is áramoltatja az információkat a régió munka iránt 

érdeklődői, illetve a munkaadói felé. 

 Honlap, közösségi oldalak, saját belső álláskeresői és munkaadói adatbázis 

csatornákon, és eseményeken keresztül. 

 Elérési csatornák, eljárások, módszerek: a) saját nyilvántartás, b) partnerszervezetek 

által megosztott adatbázis. 

 Az Egyesület tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során kiemelt figyelmet fordít a 

Heves megyében és Észak-Magyarországon munkát keresőkre. 

 

4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

 

4.1. A szolgáltatás tartalma 

A szolgáltatás tartalma elsősorban az önkormányzat vagy más, közfeladatot, közszolgáltatást 

ellátó szervezet által megjelölt, a közfoglalkoztatás megszervezésével, lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

A közfoglalkoztatás szervezés a közfoglalkoztatásban résztvevő számára megfelelő munkakör 

kiválasztása, valamint az ügyfél közfoglalkoztatásba irányítása és a közfoglalkoztatás 

megszervezése. A közfoglalkoztatás befogadó funkciója mentén a résztvevők 

munkaszocializációját megerősíti és fenntartja a munkahelyi beilleszkedésének segítése és a 

munkahely megtartás érdekében 

 

4.2. Tevékenységek 

 

a) Ügyfél-tájékoztatás 

Elsősorban az aktív korú nem foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatásban potenciálisan 

résztvevők számára információk nyújtása, a közfoglalkoztatás szervezés folyamatos 

elérhetőségének biztosítása, a résztvevőkkel személyes kapcsolat kialakítása történik. Az 

ügyfél-tájékoztatás tevékenységei: 

 inaktívak, álláskeresők és foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

tájékoztatása, 

 a közfoglalkoztatásba irányított személyek számára lehetőleg a képzettségének és 

munkatapasztalatának leginkább megfelelő munkakör felajánlása, 

 az ügyfél tájékoztatása a közfoglalkoztatás visszautasításának következményeiről, 

 foglalkoztathatósági vizsgálatra történő irányítása, 

 az ügyféllel való sikertelen együttműködés regisztrálása, 

 naprakész ügyfélnyilvántartás és adatfeldolgozás vezetése, 
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 ügyfélforgalmi jelentések elkészítése, 

 amennyiben a közfoglalkoztatott szociális, családi, mentális problémák miatt nem 

vagy csak korlátozottan tudja ellátni munkáját, akkor a közfoglalkoztatás szervező őt 

(követhető módon) az önkormányzathoz (vagy a megfelelő ellátást biztosítani tudó 

szervezethez, pl. családsegítő szolgálathoz, munkaerő-piaci szolgáltatóhoz) irányítja. 

 

b) Foglalkoztatási helyek feltárása, kiválasztása, koordinálása 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény határozza meg mindazokat a tevékenységeket, 

amelyek közfoglalkoztatás keretében végezhetőek. 

Ezek a tevékenységek a 2011. évi CVI. törvény szerint a következők: 

 a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által előírt 

állami feladat, vagy 

 a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt 

feladat, vagy 

 a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt 

feladat, vagy 

 a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen –  

- egészség-megőrzési,  

- szociális,  

- nevelési, oktatási,  

- kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi,  

- természet-, környezet- és állatvédelmi,  

- gyermek- és ifjúságvédelmi, sport,  

- közrend és közlekedésbiztonsági,  

- ár- és belvízvédelmi célú,  

- közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához 

és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat, vagy 

 a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat. 

További feltétel, hogy a felsorolt feladatok kizárólag akkor láthatók el közfoglalkoztatás 

keretében, ha feladat ellátására törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy 

kormányzati szolgálati jogviszonyt. 

A közfoglalkoztatásban végzett tevékenység nem lehet nyereségérdekelt, piac- és 

profitorientált.  

Célja munkahelyek feltárása, a foglalkoztatás bővítése és a közfoglalkoztatásba bevont 

ügyfelek számára megfelelő munkaalkalmak felajánlása. Beilleszkedési problémák, illetve 

meg nem felelés esetén korrekciós lépések (áthelyezés, végső esetben munkaszerződés 

bontás) megtétele. 

Annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás szervezője megfelelő munka felajánlását 

biztosítani tudja a következő feladatokat látja el: 
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 a közfoglalkoztatásban résztvevők számára foglalkoztatási helyeket tár fel, 

 vizsgálja a betölthető munkaköröket, az azokhoz kapcsolódó képzettségi igényeket, 

valamint a betöltéshez szükséges egészségi alkalmassági feltételeket, 

 a foglalkoztató helyek feltöltéséhez nyilvántartja a fogadóhelyeket és munkaköröket, 

és regisztrálja a szabad státuszokat, a felajánlható munkahelyekről, naprakészen 

nyomon követi a keresleti és kínálati viszonyokat, 

 a rendelkezésre álló munkaerőt összehangolja a munkafeladatokkal. 

 

c) Munkaszervezéssel kapcsolatos feladatok 

Célja a közfoglalkoztatás során a jogszabályoknak megfelelő közfoglalkoztatás elősegítése, a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pénzügyi és munkaügyi feladatok ellátásához kapcsolódó 

adminisztráció segítése. 

A közfoglalkoztatás szervező feladata a közfoglalkoztatás során a munkáltatói feladatok 

adminisztratív támogatása a közfoglalkoztató által meghatározottak alapján. 

 A munkaerőigény bejelentő lapok kitöltésének elősegítése, 

 közfoglalkoztatási szerződés előkészítése, megkötésének segítése érdekében a 

szükséges dokumentumok egyeztetése az ügyféllel, szükség szerint bekérése, 

 a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció (jelenléti ívek, táppénzes 

igazolások stb.) teljesítésének segítése, 

 napi munka megszervezése, ellenőrzése, 

 megfelelő foglalkoztatott létszám biztosítása, 

 betanítás,munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás megszervezése, 

 a közfoglalkoztatott egyéb tevékenységeihez (képzéshez, álláskereséshez, munkaerő-

piaci szolgáltatásokhoz) igazodó munkarend kialakítása, 

 a munkavégzés feltételeinek (munkaruha, eszközök) megszervezése. 

 

5. Módszertan, a szolgáltatás formája (egyéni vagy csoportos) 

 

a) Ügyfél-tájékoztatás 

Az ügyfelet személyesen tájékoztatni kell a lehetséges foglalkoztató helyekről, segíteni kell a 

közfoglalkoztatási munkaszerződés megkötésében, az önkormányzattal történt megállapodás 

alapján. 

 

b) Foglalkoztatási helyek kiválasztása 

A foglalkoztatási helyekkel történő kapcsolatfelvétel, megkeresés és kapcsolattartás módja 

többféle lehet: 

 írásos megkeresés és kapcsolattartás, 

 hagyományos levél, 

 e-mail, 
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 telefonos megkeresés és kapcsolattartás, 

 személyes megkeresés és kapcsolattartás. 

A potenciális foglalkoztató-helyek forrása a megrendelő, illetve a szolgáltató saját 

nyilvántartása. 

A foglalkoztatási helyek adatbázisba rögzítése és szűrése: a szolgáltatást nyújtó szervezet a 

tevékenysége során feltárt foglalkoztatási helyeket rögzíti és különböző szempontok szerint, a 

közfoglalkoztatásba bevontak közvetítéséhez illeszkedve szűri: 

  ágazati (foglalkoztatási helyek-szakmák szerinti) közvetítés, 

  területi közvetítés (a foglalkoztatási helyek elhelyezkedése szempontjából). 

 

c) Munkáltatói feladatok segítése 

A közfoglalkoztatás szervező segítséget nyújt az ügyfél, a munkáltató és a foglalkoztató hely 

számára a közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztráció elvégzésében a 

közfoglalkoztatóval való együttműködés alapján. Ehhez szükséges a megfelelő űrlapok 

ismerete, rendelkezésre bocsátása, a kitöltés segítése. 

A feladat módszerei: 

 dokumentumok elkészítése, 

 ügyintézés segítése, 

 irányítás. 

 

6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja) (lehetséges kimeneti-, eredmény- és 

hatásindikátorok) 

 

Mutató Mutató forrása 

Kimeneti indikátorok: 

 közfoglalkoztatásban részt vettek 

száma 

 közfoglalkoztatási céllal bevont 

foglalkoztatók száma 

 közfoglalkoztatási célra feltárt 

álláshelyek száma 

 

 

 

 ügyfélforgalmi jelentés 

 nyilvántartás 

Eredmény indikátor: 

 közfoglalkoztatást sikeresen 

teljesítők száma 

 

 ügyfélforgalmi jelentés 

 nyilvántartás, munkáltatói igazolás, 

munkaszerződés 

 

7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 
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7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) 

 Végzettség: legalább középfokú végzettség. 

 Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves gyakorlat munkaerő-piaci/vagy szociális 

szolgáltatás-nyújtás terén. 

 Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi 

ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a 

szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 Ismeretek: a közfoglalkoztatással kapcsolatos szabályozás ismerete, munkaerő-piaci 

ismeretek, a helyi munkaerőpiac ismerete. 

 Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, 

felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, 

kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, 

kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, irányítás, 

rendszerszemlélet, folyamatlátás, problémafeltáró és -elemző, valamint döntéshozatali 

és motivációs készségek. 

 

7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, 

bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

 Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a 

szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas 

bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

 Tárgyalásra, ügyfelekkel való személyes elbeszélgetésre, tanácsadásra alkalmas 

bútorozott külön helyiség. 

 Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség (csoportos 

tájékoztatók esetén). 

 Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda 

és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése 

kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően. 

 Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop 

konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

 Zárható szekrény az iratok tárolására. 

 A foglalkoztatói és közfoglalkoztatotti adatok szűrésére alkalmas informatikai 

program (kiválasztáshoz és/vagy a munkaerő közvetítéshez). 

 

7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség, szervezeti kompetenciák) 

 Referenciák, jártasság: nem szükséges. 

 Térségi lefedettség: nem szükséges. 

 Szervezeti kompetenciák: nem szükségesek. 
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8. Monitoring 

 

8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok 

 Közfoglalkoztatásban részt vettek száma nem, életkor, iskolai végzettség, munkaerő-

piaci helyzet, célcsoport szerinti csoportosításban közfoglalkoztatási forma szerint 

bontva. 

 Közfoglalkoztatók száma, nemzetgazdasági ágazat és jogi forma szerinti 

csoportosításban. 

 Álláshelyek száma elvárt képzettség, ágazat szerint bontva. 

 Közfoglalkoztatást sikeresen teljesítők száma nem, életkor, iskolai végzettség, 

munkaerő-piaci helyzet, célcsoport szerinti csoportosításban közfoglalkoztatási forma 

szerint bontva. 

 Ügyfél-elégedettség. 

 

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk 

köre 

 Adatlap, amely tartalmazza az ügyfelek adatait: a résztvevő nemét, életkorát, iskolai 

végzettségét, szakképzettségét, munkaerő-piaci státuszát, munkaerő-piaci 

tapasztalatait, ügyfél elérhetőségét. 

 Munkaerőigény bejelentő lap, amit a közfoglalkoztatás keretében munkaerőt igénylő 

munkáltató tölti ki. 

 Nyilvántartás, feltöltő űrlap alapján, a foglalkoztató helyek feltöltött munkaköreinek 

és szabad státuszainak nyilvántartására. 

 Ügyfélforgalmi jelentés. Az ügyfélforgalmi jelentés tartalmazza az ügyfél-tájékoztatás 

legfontosabb mutatóit. Tartalma: közfoglalkoztatásban résztvevők közfoglalkoztatási 

forma, munkahely típus szerinti bontásban, megjelent ügyfelek száma, szerződést 

kötöttek száma. A közvetített ügyfelek viszonylatában megállapodás szerint 

visszajelzést kell adni az ügyfél megjelenéséről, továbbá a felajánlás, illetve közvetítés 

eredményéről (vállalta, elutasította, nem megfelelő, visszarendelve). 

 Munkáltatói igazolás, munkaszerződés a közfoglalkoztatást sikeresen teljesítők 

igazolására. 

 Kilépett ügyfelek jelentése: a közfoglalkoztatásból kilépők nyilvántartása segíti a 

hatékonyabb feladatellátást. Tartalma: a közfoglalkoztatott azonosító adatai, 

közfoglalkoztatás típusa, belépés, illetve kilépés dátuma, kilépés oka. 

 Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. A 

szolgáltatás résztvevőivel, annak zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően 

értékelni. 

 

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) 
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A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők. 

 A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve megvalósításban résztvevők 

költségei. 

 Kommunikációs költségek. 

 Egyéb általános költségek. 

 Rezsiköltségek (arányosítással számítva). 

 Amortizációs költségek. 

 A szolgáltató nyeresége. 

 A vissza nem térített áfa. 

 

10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága 

 

A szolgáltatás időtartamát a szociális ellátásokról szóló törvény határozza meg. Az egyes 

közfoglalkoztatási formák eltérhetnek aszerint, hogy mennyi időre szól a közfoglalkoztatási 

támogatásuk. 

 Az ügyfél-tájékoztatási munka a 4. a) pontban leírtak szerint folyik. Ennek alapján 

egyrészt biztosítani szükséges az ügyfélszolgálati időhöz kötött készenlétet, feltöltési, 

kiléptetési időszakokban pedig intenzívebben fókuszált ügyfélkapcsolati lehetőséget. 

 Egy ügyfélre szánt idő az első találkozás esetén legalább 30 perc, a későbbi 

visszarendelési, visszaérkezési idő egyénenként változó. 

 A foglalkoztató helyek feltárása, koordinálása folyamatos feladat. E feladat 

legnagyobb része az ügyfélszolgálati munka során folyik, hiszen az adott ügyfél 

diszponálása kapcsán szükséges egyeztetni a foglalkoztató helyekkel. 

 A munkáltatói feladatok segítése folyamatos. 

 

11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, 

adatszolgáltatás, visszacsatolás 

 

A közfoglalkoztatási kérelemben foglaltak teljesítése érdekében adatszolgáltatási és 

adategyeztetési kötelezettség áll fenn a szolgáltatást végző és a közfoglalkoztató között. 

A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a 

szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik 

fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított 

résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, 

szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; 

a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő 

együttműködési kötelezettség időtartama. 

 

12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, 

költségtípusok) 
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A szolgáltatás célcsoportja szempontjából nem releváns. 

 

13. A szolgáltatást nyújtók köre 

 

A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság nyújthatja. 

 

14. Kapcsolódó szolgáltatások köre 

 

 Álláshelyek feltárása, munkáltatói kapcsolatok erősítése szolgáltatás a jelen 

szolgáltatás része. 

 Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek a 

szolgáltatást megelőzően végezhető. Alapvető információkkal látja el az állást keresőt, 

mielőtt a közfoglalkoztatásba kerül. 

 Egyéni álláskeresési tanácsadás/álláskeresési technikák átadása/Álláskereső Klub a 

szolgáltatással egyidejűleg vagy azt követően végezhető. Ha a munkamotiváció 

megfelelően helyreállt és a pályaorientáció is világos, az álláskeresési tanácsadás 

segíthet az álláskeresési technikák elsajátításában. 

 Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás a szolgáltatással egyidejűleg végezhető, ha a 

munkahely megtartás és későbbi nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés ezzel 

elősegíthető. 

 Pszichológiai tanácsadás a szolgáltatással egyidejűleg végezhető, ha a olyan 

akadályozottságra derül fény, amely pszichológus segítségét igényli. 

 Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő tréning a 

szolgáltatással egyidejűleg végezhető, ha a munkahely megtartás és későbbi nyílt 

munkaerő-piaci elhelyezkedés ezzel elősegíthető. 

 Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás a szolgáltatással 

egyidejűleg végezhető, a munkahely megtartásának céljából. 

 Munkahelymegtartás segítése, utókövetés a szolgáltatással egyidejűleg és azt követően 

is végezhető. 

 Szociális információnyújtás a szolgáltatással egyidejűleg végezhető, ha a munkahely 

megtartás és későbbi nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés ezzel elősegíthető. 

 Munkavállalásra felkészítő és munkavégzést támogató önsegítő csoportok létrehozása 

és működtetése szolgáltatás a jelen szolgáltatással egyidejűleg és azt követően is 

végezhető, mellyel nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés és későbbi munkahely-

megtartás elősegíthető. 

 Munkaközvetítés a szolgáltatást követően végezhető, a nyílt munkaerő-piaci 

elhelyezkedés elősegítésére. 



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

182 

 Képzésre történő fejlesztő felkészítés a szolgáltatást követően végezhető, a nyílt 

munkaerő-piaci elhelyezkedéshez szükséges képzettség megszerzésének elősegítésére. 
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10. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS 

 

Mérési és elemzési eszközöket, módszereket alkalmazunk arra, hogy az Egyesület 

Minőségirányítási Rendszere, valamint folyamatai, termékei és szolgáltatásai bizonyíthatóan 

megfelelőek legyenek mind az ügyfelek, vevők, partnerek elvárásainak, mind pedig az 

Egyesület által kitűzött céloknak. 

10.1. Általános elvek 

Az Egyesület meghatározta, megtervezte és bevezette azokat a mérési, elemzési, 

ellenőrzési és figyelemmel kísérési módszereket, amelyek biztosíthatják a munkaerő-piaci 

szolgáltatás megfelelőségét, az irányítási rendszerének eredményességét és folyamatos 

fejlesztését, a folyamatok kifogástalan és megbízható teljesítését.  

10.2. Figyelemmel kísérés és mérés 

Az egyesület meghatározta az igénybevett és nyújtott szolgáltatások ellenőrzésével 

kapcsolatos feladatokat és felelősségeket. A folyamat végrehajtását megfelelő eszközökkel 

felügyeli, így biztosítva a folyamatok állandó megfelelőségét. A figyelemmel kísérésnél 

alkalmazott eszközöket a rendszer folyamatleírásai, eljárásrendjei és kapcsolódó feljegyzései 

tartalmazzák. 

A mérések, figyelemmel kísérési tevékenységek eredményei feljegyezésre kerülnek. Ezek 

a feljegyzések azonosítják a végrehajtás felelősségeit, és bizonyítják a szolgáltatások, 

folyamatok megfelelőségét. A munkaerő-piaci szolgáltatások és az azokat támogató 

folyamatok működésének felmérésére és ellenőrzésére a következő módszereket használja az 

Egyesület: 

– folyamatok közben a vonatkozó dokumentumokban előírt ellenőrzések szolgálnak a 

folyamatok felügyeletére, 

– figyeljük a folyamatok hatékonyságát és megfelelőségét az előírásoknak megfelelően, 

– figyeljük a szolgáltatással szemben felmerülő problémákat az előírtak szerint, 

– a belső auditok tapasztalatait és a helyesbítő és megelőző tevékenységek eredményeit 

elemezzük a folyamatok hatékonyságának értékelésére. 

A folyamatok mérési eredményeit értékeli az Egyesület a vezetőségi átvizsgálásokon és 

felhasználja a folyamatok javítására. 

10.3. Észrevételek, panaszok, reklamációk kezelése 

Az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan tett írásos és szóbeli észrevételeket, 

panaszokat, reklamációkat kell az alábbiak szerint kezelni. Az írásos észrevételeket, 

panaszokat, reklamációkat az információt fogadó személy a szervezet vezetőjének továbbítja. 

Az elmarasztaló tartalmú szóbeli jelzéseket a fogadó személy a szervezet vezetőjének, vagy 

az illetékes vezetőnek azonnal írásban is továbbítja. A szóbeli reklamációkat, panaszokat 

Probléma lapon rögzíteni kell. A reklamációkat Panasznyilvántartásban is rögzíteni kell. 
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A szervezet vezetője kivizsgálást kezdeményez és a vizsgálat eredménye alapján dönt a 

szükséges intézkedésekről. Az intézkedés végrehajtásának visszaellenőrzése és a 

visszaellenőrzés eredményének igazolása a szervezet vezetőjének a feladata. Amennyiben a 

kivizsgálás eredménye alapján a szervezet vezetője úgy ítéli meg helyesbítő, illetve megelőző 

tevékenységet kezdeményez. 

A vevői reklamációkat tartalmazó feljegyzéseket, probléma lapokat a szervezet 

vezetője az erre a célra rendszeresített dossziéban gyűjtik. A reklamációk kezelésének 

szabályait a Panaszkezelési szabályzat is tartalmazza, ami az ügyfelek, vevők, partnerek felé 

nyilvános. 

10.4. Ügyfél, vevő, partner elégedettségmérése 

Az Egyesület bevezette az ügyfelek, vevők, partnerek és más érdekelt fél igényeinek 

követelmény vizsgálatára épülő elégedettség mérését és értékelését. Az mérésére alkalmazott 

módszerek az Egyesület azon céljait szolgálják, hogy megfelelő információkkal rendelkezzen 

az állandó minőségjavításhoz és a folyamatok fejlesztéséhez.  

A tevékenységekkel kapcsolatos alábbi információkat veszi az Egyesület figyelembe: a 

munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásakor elhangzottak, szóbeli megkérdezésből, kérdőíves 

módszerrel, megfigyeléses módszerrel gyűjtött információk. 

A szervezet az ügyfelek, vevők, partnerek elégedettségéről a szervezet vezetője, illetve 

konkrét szolgáltatások esetében a szakmai team által meghatározott módon nyer információt. 

A meghatározott módszer egyrészt a Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvében található, 

illetve az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó írásos anyagban. Az ügyfél, vevői és partneri 

elégedettség méréssel kapcsolatos módszereink hatékonyságát, valamint teljes körűségét 

évente egyszer a vezetőségi átvizsgálás keretén belül megvizsgáljuk. 

10.5. Belső felülvizsgálat, audit 

A minőségirányítási rendszer megfelelőségének és hatékony működésének ellenőrzésére 

belső auditokat végez az Egyesület. Tervezett módon - az önértékelési rendszerével 

összhangban – az irányítási rendszerét tervezetten és rendszeresen felülvizsgálja annak 

érdekében, hogy megállapítsa:  

– a bevezetett és működtetett folyamatok megfelelnek-e az irányítási rendszer 

követelményeinek,  

– a munkatársak és a folyamatok hatékonyságát,  

– a minőséggel kapcsolatos célok megvalósulását,  

– a minőségpolitikában meghatározott célkitűzések megvalósítását,  

– az önértékeléshez szükséges adatok, információk biztosításának megfelelőségét,  

– a helyesbítő és megelőző tevékenységek eredményességét, amelyek szükségesek a 

rendszer működésének javításához, fejlesztéséhez.  

A belső auditok időpontja és a tevékenységet végző auditorok a Belső minőségügyi 

audit tervben kerülnek meghatározásra, az év végi vezetőségi átvizsgáláskor. Az audit tervet 
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a vezető készíti. Az auditterv kialakításánál figyelembe veszik a tevékenységek és területek 

állapotát, fontosságát, valamint a korábbi auditok eredményeit. A tervezés során alapvető 

szempont, hogy éves szinten legalább egyszer valamennyi terület, illetve tevékenység 

ellenőrzésre kerüljön. Belső auditot olyan személy végezhet, aki ismeri a jelen fejezetben 

meghatározott, belső minőségügyi auditokra vonatkozó követelményeket, az alkalmazandó 

bizonylatokat és azok használatát és nem vesz részt az auditált tevékenységben. A belső 

felülvizsgálatok az Egyesület irányítási rendszerének minden folyamatára, a teljes 

dokumentációs rendszerre kiterjednek. A felülvizsgálatok értékelése alapján az egyesület 

vezetősége meghatározza az esetleg újonnan szabályozandó tevékenységeket, és azonosítja a 

fejlesztési lehetőségeket. 

Minden felülvizsgálatról Felülvizsgálati jelentés készül, az ebben rögzített 

hiányosságokat és a meghatározott fejlesztéseket célzó megállapításokat, javaslatokat 

(helyesbítő és megelőző tevékenységeket) a felülvizsgálók és a felülvizsgált terület vezetője 

aláírásával igazolja. A Felülvizsgálati jelentés alapján az egyesület elnöke eltérés esetén az 

Eltérési feljegyzésen meghatározza az „ellenőrző felülvizsgálat” tervezett időpontját. Az 

ellenőrző felülvizsgálat célja, hogy meggyőződjünk a javító/helyesbítő tevékenység 

végrehajtásáról és eredményességéről. A Probléma lapokon részletesen leírt hiányosságok, 

eltérések okainak feltárása, megszüntetése és az előírt, szabályozott állapot minél előbbi 

megteremtése érdekében a szükséges feladatok meghatározásáért - szükség esetén a felelős 

bevonásával - a szervezet vezető a felelős. A feladatok meghatározásánál egyértelműen 

rögzíteni kell a szükséges visszaellenőrzés időpontját és felelősét is. 

A belső felülvizsgálatok az önértékelés részét képezik. Az elrendelt intézkedések 

határidőre történő hatékony végrehajtásáért és azok eredményeinek dokumentálásáért a 

feladat elvégzésével megbízott személyek a felelősök. 

Egy audit csak valamennyi Probléma lap eredményes helyesbítő tevékenységgel történő 

lezárását követően nyilvánítható befejezettnek. Az auditok előrehaladását a 

minőségirányítási vezető köteles a Belső minőségügyi audittervben vezetni. A 

minőségirányítási vezető a vezetőségi átvizsgálásokon beszámol az éves belső minőségügyi 

auditok eredményeiről. 

10.6. A nem-megfelelőségek kezelése 

A folyamatok során a különböző előírásoknak nem megfelelően végzett 

tevékenységekkel kapcsolatban az eltérést észlelő munkatárs intézkedik, vagy ha ezt saját 

hatáskörben nem teheti meg, értesíti az illetékes vezetőt. Az intézkedésről a  Probléma lapon 

feljegyzést készít az intézkedő személy. A felmerült nem-megfelelőségekről, az elvégzett 

javításokról és azok visszaellenőrzéséről készült feljegyzéseket az előírások szerint kell 

kezelni, dokumentálni és azokat megőrizni. 
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10.7. Adatok elemzése 

Az Egyesület a szolgáltatások értékeléséhez, vizsgálatához valamint a hibafeltárás 

elősegítésére többfajta statisztikai módszert használ. Az alkalmazott folyamatok adatokat 

szolgáltatnak, melyek alkalmasak a folyamatok megfelelőségének, eredményességének a 

mérésére, valamint elősegíthetik az esetlegesen szükséges helyesbítő, megelőző intézkedések 

meghozatalát. Az Egyesület az adatok gyűjtésével, feldolgozásával, elemzésével, statisztikai 

módszerek alkalmazásával információt kap a működtetett irányítási rendszerben foglalt 

folyamatos eredményességéről és az esetleges fejlesztendő területekről. Az adatok 

gyűjtéséért, a statisztikai módszerek előírás szerinti használatáért az alkalmazást végző 

munkatársak a felelősek. Az adatbevitelt végző munkatárs felelős az adatok valódiságáért, a 

megállapítások szakszerűségéért.  

Az adatok gyűjtése és elemzése kiterjed:  

– reklamációk, panaszok vizsgálatára,  

– feljegyzések eredményének a feldolgozására,  

– elégedettség vizsgálatára,  

– nem-megfelelőségek elemzésére,  

– helyesbítő, megelőző intézkedések kiértékelésére,  

– belső felülvizsgálatok értékelésére,  

– beszállítók, alvállalkozók vizsgálatára és kiértékelésére,  

– vezetői felülvizsgálatok kiértékelésére, 

– minőségi és gazdasági adatokra.  

Jellemző indikátorok: 

– Elhelyezkedési ráta, 

– Tartós elhelyezkedési ráta, 

– Megpályázott álláshelyek száma, 

– Képzésbe helyezettek száma, 

– Képzést sikeresen elvégzők száma, 

– Egyéni fejlesztési tervek realizálása, 

– Állásközvetítés sikeressége, 

– Utógondozás sikeressége, 

– Adott munkaerő-piaci szolgáltatásban használt egyéb számszerű mutatók. 

Az adatokat a szervezet vezetője a vezetői értekezletek alkalmával kiértékeli és 

amennyiben az szükséges, helyesbítő és/vagy megelőző tevékenységet kezdeményez. További 

adatgyűjtésről és feldolgozásról /elemzésről a vezetőségi átvizsgálások keretében döntenek az 

ott résztvevők. Az egyesület évente értékeli a gazdasági teljesítményét, melyből statisztikai 

elemzéseket végez. A minőségi és gazdasági adatok számítógépen kerülnek rögzítésre.  

10.8. Fejlesztés 

Folyamatos fejlesztés 
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Az egyesület folyamatosan fejleszti minőségirányítási rendszerét, törekszik folyamatai 

tökéletesítésére az ügyfelek, vevők, partnerek megelégedettségének elérése érdekében.  

Az egyesület tervezi és irányítja azokat a munkaerő-piaci szolgáltatással és képzésekkel 

összefüggő folyamatokat, melyek szükségesek az irányítási rendszer folyamatos 

fejlesztéséhez. Az Egyesület az irányítási rendszer folyamatos fejlesztését a minőségpolitika, 

a minőségi célok, a felülvizsgálatok eredményei, az adatok elemzése, a helyesbítő és 

megelőző tevékenységek megvalósítása és a vezetőségi önértékelés eredményeire alapozza.  

Az egyesület az irányítási rendszer által szabályozott, ill. nem szabályozott területein az 

előfordult hibák, működési rendellenességek, nem-megfelelőségek kijavítása, ismételt 

előfordulásának megakadályozása érdekében helyesbítő és megelőző tevékenységeket folytat.  

 

Helyesbítő tevékenység 

Az Egyesület annak érdekében, hogy a folyamatok elvégzésekor a bekövetkező hibák, 

nem-megfelelőségek ismételt előfordulását a minimálisra csökkentse, illetve újabbak 

kialakulását megelőzze, tervszerű helyesbítő és megelőző tevékenységet folytat. A 

folyamatleírásokban rögzített tevékenységek minden - a minőséggel kapcsolatban álló - 

területre, ill. munkatársra vonatkozik. A helyesbítő tevékenységek végrehajtása az irányítási 

rendszer működtetése során folyamatosan történik. A tényleges minőségi problémák okainak 

feltárása, megszüntetése érdekében az egyesület elnöke folyamatosan értékeli a nem-

megfelelőségekkel kapcsolatos feljegyzéseket, amelyek:  

– Reklamációk, panaszok és egyéb észrevételek dokumentumai.  

– Belső és külső auditok jelentései.  

Az értékelés alapján az Egyesület elnöke kijelöli azokat az eseteket, amikor helyesbítő 

tevékenység megindítását látja célszerűnek. Ekkor a helyesbítő tevékenység végrehajtására 

felelőst jelöl ki, akinek felelőssége a hibákat, nem-megfelelőségeket kiváltó okok 

meghatározása, a kiváltó okokat megszüntető tevékenységek megtervezése és végrehajtása, 

illetve a végrehajtott tevékenységek hatékonyságának ellenőrzése.  

 

A helyesbítő tevékenység főbb lépései:  

1. Problémafeltárás, feladatok meghatározása . 

2. A vezetőségi átvizsgálások. 

3. A belső-külső minőségirányítási felülvizsgálatok. 

4. A reklamációk, panaszok kezelése,. 

5. A hibafelvételi jegyzőkönyvek elemzése, a statisztikák kiértékelése, a munkatársak 

észrevételei, javaslatai alapján.  

6. A feltárt problémák rangsorolása, a helyesbítés formájának meghatározása.  

7. A helyesbítés végrehajtására alkalmas szakemberek számbavétele, a hibajavítási 

technika meghatározása, a munkavégzés elindítása.  
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A végrehajtásért az adott terület vezetője a felelős. Amennyiben a felmerült minőségi 

probléma megoldása szükségessé teszi az irányítási rendszer dokumentációjának valamilyen 

szintű módosítását, akkor az Egyesület elnöke Probléma lapon, illetve Módosításra 

vonatkozó javaslat feljegyzésen kezdeményezi az érintett dokumentum megváltoztatását. A 

helyesbítő tevékenység végrehajtása során keletkezett dokumentumok és feljegyzések, mint 

irányítási dokumentumok kerülnek összegyűjtésre és megőrzésre. A helyesbítő tevékenységek 

és azok végrehajtása az önértékelés témakörében tartoznak.  

 

Megelőző tevékenység 

A potenciális nem-megfelelőségek, hibák elkerülése érdekében az Egyesület elnöke által 

megbízott munkatárs elemzi a visszajelzéseket a szolgáltatásokkal kapcsolatban, a javítási 

munkafolyamatokat, a belső felülvizsgálatok észrevételeit és a jogszabályi változások hatását 

a folyamatokra és tevékenységre. Az információk alapján meghatározásra és dokumentálásra 

kerülnek azok a tevékenységek, amelyek elvégzésével a nem-megfelelőségek, hibák 

előfordulása kiküszöbölhető.  

Ilyen intézkedések lehetnek:  

– Vonatkozó előírások, eljárások módosítása.  

– Az ellenőrzési mód vagy gyakoriság módosítása.  

– Oktatás, képzés elrendelése.  

– Ajánlatadási, szerződéskötési tevékenység felülvizsgálata.  

– Motivációs technikák bevezetése.  

A meghatározott megelőző intézkedések, ill. tevékenységek végrehajtását az érintettek 

számára az Egyesület elnöke hagyja jóvá és rendeli el, meghatározva a bevezetés utáni 

ellenőrzés módját is, amely történhet belső irányítási felülvizsgálat részeként, soron kívüli 

felülvizsgálattal, sülön vizsgálat formájában, az elkészült/módosított dokumentáció 

értékelésével, vagy a megelőző intézkedések bevezetése utáni észrevételek elemzésével. Az 

igazolt megelőző tevékenységekből származó módosításokat - ahol azok értelmezhetők - 

Módosításra vonatkozó javaslatfeljegyzés alapján kell, a dokumentációs rendszerébe 

átvezeti.  
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11. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MELLÉKLETEK, DOKUMENTUMOK 

 

11.1. Minőségpolitikai célok 

11.2. Adatkezelési szabályzat 

11.3. Iratkezelési szabályzat 

11.4. Ügyfélszolgálati rend 

11.5. Önértékelés eljárásrendje 

11.6. Működési rend 

11.7. Panaszkezelési szabályzat 

11.8. Szervezeti és Működési Szabályzat 

11.9. Munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályzat 

 

  



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

190 

12. MELLÉKLETEK 

 

 

12.1. Melléklet -  Szervezeti felépítés 

 

 

 

 
 

 

  

TAGGYŰLÉS 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
Ellenőrzi az egyesület 

Alapszabály szerinti működését. 

ELNÖKSÉG 
Az egyesület ügyintéző, döntéshozó 

szerve. 

ELNÖK 

 

MUNKASZERVEZET 
 

IRODAVEZETŐ 
 

 

Munkavállaló    Munkavállaló 

 

 

ALELNÖKÖK 
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12.2. Melléklet - Folyamatok kapcsolódása 
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12.3. Melléklet - Beszállítói/alvállalkozói értékelő lap 

 

 
 

 

 

  



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

193 

12.4. Melléklet - Belső minőségügyi auditterv 

 

BELSŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI AUDITTERV 

IDŐSZAK: …. 

Ssz. Felülvizsgált terület(ek) Időpont Auditor(ok) Értékelés 

1.   
 

 
   

      Audit végrehajtva  

Lezárva  

2.  
 

 
 

   

      Audit végrehajtva  

Lezárva  

3.  
 

 
 

   

      Audit végrehajtva  

Lezárva  

4.  
 

 
 

   

      Audit végrehajtva  

Lezárva  

5.  
 

 
 

   

      Audit végrehajtva  

Lezárva  

6.  
 

 
 

   

      Audit végrehajtva  

Lezárva  

 

   

   

      Audit végrehajtva  

Lezárva  

 

   

   

      Audit végrehajtva  

Lezárva  

Dátum: Elrendelte:  

 

  



Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

3300 Eger, Mocsáry Lajos utca 1. 

Tel.: 06-36/817-780 

E-mail: iroda@etfe.hu 

Honlap: www.etfe.hu 

 
 

 

 

194 

12.5. Melléklet - Ellenőrzési lista 

 

  

ELLENŐRZÉSI LISTA  

 oldal: 194/.. 

Audit sorszáma: .............. Vizsgált terület:  

Hivat. 

szám 
Ellenőrző kérdések Megállapítások 

Megfelelt/ 

Nem felelt meg 
1.    

2.    

3.    

4.    

Készítette:  Dátum: 
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12.6. Melléklet - Probléma lap 

PROBLÉMA LAP 

Sorszám: A probléma forrása: szolgáltatást igénybe vevőtől érkezett jelzés , 

beszállítói jelzés , belső felülvizsgálat , egyéb  

A probléma leírása: 

 

A probléma valószínű oka: 

 

Észlelő/jelzést fogadó: Dátum: 

Elrendelt intézkedés Végrehajtás 

határidő/felelős: 

Hibajavítás, helyesbítő (megelőző) tevékenység (ha szükséges):  

Visszaellenőrzés 

határidő/felelős: 

 

Dátum: Elrendelte: 

 

A tevékenység végrehajtva:  Dátum:  Aláírás: Eredmény: 

Megjegyzés: 

 

A visszaellenőrzés végrehajtva: Dátum:  Aláírás: Eredmény: 

Megjegyzés: 

 

A probléma lap lezárva.  Dátum:  Aláírás: Eredmény/új probléma lap száma: 
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A tevékenység ellenőrzése, hatékonyságának értékelése: 

  megfelelő 

  nem megfelelő, új tevékenység indítása 

     szükséges 

Dátum/aláírás:  
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12.7. Melléklet - Képzési jegyzőkönyv 

 

 

K É P Z É S I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Jegyzőkönyv 

sorszáma: 

Képzés témái: 

 

 

 

 

Előadó: Előadó aláírása: 

Képzés ideje: 

Résztvevő neve: Munkakör: Aláírás: Megje

gyzés: 

    

    

    

    

    

    

    

Egyéb: Visszakérdezés alapján a képzés eredményes volt:     igen      nem.   

Amennyiben nem volt eredményes, úgy a következő oktatás időpontja és résztvevők 

névsora a megjegyzés rovatban van feltüntetve. 

A képzés eredményességének mérése más módon (például belső auditon): 

……………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 


