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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú „A fogyatékos személyek számára 
nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése”  
c. kiemelt projekt Kedvezményezettje, valamint a végrehajtásában résztvevő 
szervezet között. 
 

Az együttműködési megállapodás létrejött: 

 

egyrészről:  a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit. 
Kft. (továbbiakban: FSZK) 

 
Székhely:1138 Budapest, Váci út 191. 
Képviseli: Giflo H. Péter, ügyvezető 

 

másrészről: ……………………………….(továbbiakban: Fenntartó Szervezet), 

 

Székhely:……………………….. 
Képviseli:……………………….. 

 

harmadrészről: a Fenntartó Szervezet irányítása alatt álló ………………………………., 
mint Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: CSGYJK ), 

 

Székhely:……………………….. 
Képviseli:……………………….. 
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(FSZK, Fenntartó Szervezet és CSGYJK a továbbiakban együtt: Felek) között.  

 
Preambulum: 

Magyarország Kormánya a 69/2017 (III.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) 2. §-a értelmében a  fogyatékos személyek és családjaik által 
igénybe vehető szociális szolgáltatások országos, rendszerszintű fogyatékosság-
specifikus fejlesztésével, az ehhez kapcsolódó  szolgáltatások hálózatának 
kialakítására az FSZK-t jelölte ki. A Kormányrendelet végrehajtása érdekében az 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program felhívására az FSZK sikeres pályázatot 
nyújtott be „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” címmel, azonosító szám: EFOP 1.9.2. 
– VEKOP-16-2016-00001, (továbbiakban: Projekt) A projekt megvalósítására 
támogatási szerződést kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával. 
 
A projekt általános célja egy országos lefedettségű fogyatékosságügyi tanácsadó 
hálózat, továbbá a beszéd- és nyelvi fogyatékos személyek számára logopédiai 
hálózat létrehozása a család- és gyermekjóléti központok bázisán (továbbiakban: 
Hálózat), amely a fogyatékosságból adódó igényekre, szükségletekre reagáló 
közszolgáltatások minőségét javítja, illetve hozzáférhetőségét bővíti. Kiemelt cél, egy 
megtervezett, egységes és átlátható igénybevevői út kialakítása, amely – 
visszacsatolás révén – folyamatos nyomon követést és szükség esetén, beavatkozási 
lehetőséget biztosít a fogyatékossággal élő emberek és családjaik számára. 
 

A Projekt időtartama: 20187. április 1. – 2021. március 31.  
 
Felek jelen Együttműködési Megállapodást a Projekt időtartamra kötik, annak minél 
sikeresebb végrehajtása érdekében. 
 

 

Az együttműködés keretében Felek a következőkben állapodnak meg: 

 

1. Az együttműködés általános keretei 

1.1. Felek az együttműködési megállapodásnak megfelelően irányítják és 
koordinálják a tevékenységüket. 

1.2. Felek vállalják, hogy mindent megtesznek a projekt céljainak megvalósítása 
érdekében, ehhez a megfelelő 
szakmai hátteret biztosítják. 

1.3. Felek a fejlesztés kitűzött és 
jóváhagyott céljainak elérését 
közös együttműködéssel 
valósítják meg, a vállalt 
kölcsönös kötelezettségeiket 
maradéktalanul teljesítik. 

1.4. Felek együttesen vállalják, hogy 
az együttműködés időszakában 
a fejlesztés megvalósításának 
aktív résztvevői lesznek, 
megbízhatóan és 
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kiszámíthatóan állnak egymás rendelkezésére. 

1.5. Felek vállalják a szolgáltatásfejlesztés folyamatában megszerzett 
tapasztalatok, információk célcsoport számára történő átadását, illetve 
átvételét és beépítik a modellezésbe.  

 

2. Az FSZK vállalja, hogy az együttműködés keretében 

2.1. létrehoz egy Információs és Koordinációs Központot (a továbbiakban: 
Koordinációs Központ) az FSZK telephelyén, amely összefogja és 
támogatja a Hálózat szakmai tevékenységét;  

2.2. kifejleszt és működtet egy informatikai felületet, amely naprakész 
információkkal, adatkezelési rendszerrel és kapcsolattartással támogatja a 
fogyatékosságügyi tanácsadókat; 

2.3. létrehozza és működteti a központi augmentatív és alternatív 
kommunikációs (AAK) eszközkölcsönzőt; 

2.4. gondoskodik a fogyatékosságügyi tanácsadók kiválasztásáról, felvételéről 
és alkalmazásáról; 

2.5. a tanácsadók kiválasztási folyamatába – véleményezési jogkör 
biztosításával – bevonja a CSGYJK vezetőit; 

2.6. a fogyatékosságügyi tanácsadókkal határozatlan idejű munkaszerződést 
köt; 

2.7. a tanácsadók munkavégzésével (értékelés, javaslat, stb.) kapcsolatban 
rendszeresen konzultál a CSGYJK vezetőivel; 

2.8. biztosítja a fogyatékosságügyi tanácsadók számára a munkavégzésükhöz 
szükséges telekommunikációs eszköz (mobiltelefon) használata során 
felmerülő költségeket, egy előre meghatározott keretösszegig; 

2.9. kidolgozza és akkreditáltatja a fogyatékosságügyi tanácsadók képzési 
programját; 

2.10. megszervezi és lebonyolítja a fogyatékosságügyi tanácsadók képzését; 

2.11. e-learninges formában kidolgozza a fogyatékosságügyi tartalmú felkészítési 
programot a CSGYJK munkatársai számára; 

2.12. biztosítja a projektben induló új szolgáltatások – autizmus, AAK és felnőttkori 
beszédfogyatékosság területén – igénybevételi lehetőségét; 

2.13. a projekt céljainak megvalósulása érdekében szakmai rendezvényeket 
szervez országos, regionális és helyi szinten. Segíti a projekt 
kommunikációs tevékenységének helyi szintű megvalósítását, melyhez 
kommunikációs módszertani segédanyagot dolgoz ki és ad át a CSGYJK, 
amely tartalmazza kötelező arculati elemeket is; 

2.14. a Koordinációs Központon keresztül háttértámogatást és közreműködést 
nyújt a fogyatékosságügyi tanácsadók részéről felmerülő szakmai 
kérdésekben az átfogó és széleskörű helyi együttműködési rendszer 
kialakításához; 

2.15. rendelkezésre bocsájtja azokat a szakmai anyagokat, melyek felhasználása 
segíti a fogyatékos emberekkel kapcsolatos társadalmi megítélést, valamint 
a fogyatékosságügyi tanácsadók érzékenyítési feladataiban is 
felhasználhatók; 
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2.16. rendelkezésre bocsájtja a szakmai beszámolók sablonját és annak kitöltési 
útmutatóját; 

2.17. együttműködik a Hálózatból érkező megkeresések megválaszolásában; 

2.18. szakmai segítséget nyújt és informatikai felületet biztosít az ország 
különböző pontjain dolgozó tanácsadók hálózati együttműködéséhez. 

 

3. A CSGYJK az együttműködés keretében vállalja, hogy 

3.1. az együttműködés keretében meghatározott feltételek szerinti 
fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenységet folyamatosan biztosítja; 

3.2. a fogyatékosságügyi tanácsadók, valamint a célcsoport számára az egyenlő 
esélyű hozzáférés feltételeinek megfelelő irodahelyiséget és közösségi teret 
biztosít; 

3.3. biztosítja a tanácsadók munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközöket: 
irodabútor, számítógép, mobiltelefon készülék;  

3.4. a CSGYJK vezetője együttműködik a fogyatékosságügyi tanácsadók 
kiválasztási folyamatában; 

3.5. a CSGYJK vezetője együttműködik a fogyatékosságügyi tanácsadók 
munkavégzésének értékelésében; 

3.6. a CSGYJK vezetője az FSZK által biztosított e-learninges felkészítésre 
építve a fogyatékosságügyi tanácsadók tevékenységén keresztül, a projekt 
eredményeit megismerteti a Központ, valamint a megye területén működő 
család- és gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival;  

3.7. a CSGYJK támogatja és dokumentálja a fogyatékosságügyi tanácsadó 
disszeminációs tevékenységét, amely a fogyatékosságügyi tanácsadó által 
havi rendszerességgel készítendő szakmai beszámoló részét képezi; 

3.8. a Központ vezetője - amennyiben a szervezeti keretek lehetővé teszik – a 
projekt során a fogyatékosságügyi tanácsadók számára lehetőséget biztosít 
a munkatársakkal történő team munkára, szupervízióra; 

3.9. a CSGYJK vezetője véleményezi a fogyatékosságügyi tanácsadói 
tevékenységet, annak fejlesztésére javaslatot tesz, különösen abból a 
szempontból, hogy a tanácsadói tevékenység a CSGYJK működési 
rendjébe hogyan építhető be; 

3.10. a CSGYJK helyiséget biztosít az FSZK által nyújtott logopédiai ellátáshoz, 
ennek tárgyi feltételeit az FSZK-val közösen alakítja ki.  

 

 

4. Záró rendelkezések 

Az együttműködési megállapodásban foglaltak eredményes végrehajtása érdekében 
Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: 

 

FSZK részéről:  
Seres-Pittlik Tímea témavezető, seres-pittlik.timea@fszk.hu, +36/20/408-9876 
 
Fenntartó Szervezet részéről:  
(név, beosztás, e-mail, telefonszám, levelezési cím) 

mailto:simonics.benjamin@fszk.hu
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CSGYJK részéről:  
(név, beosztás, e-mail, telefonszám, levelezési cím) 

 

A kapcsolattartó személyének, elérhetőségeinek esetleges változásáról a Felek 
haladéktalanul, de legkésőbb a változás életbelépését követő 8 munkanapon belül, 
írásban értesítik egymást. 

A jelen együttműködési megállapodás a Felek képviselőinek aláírásával lép hatályba, 
és a Projekt időtartamára, határozott időre szól. 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladatok teljesítése során az egymásnak 
átadott, illetve más módon birtokukba jutott adatot, tényt vagy információt bizalmasan, 
üzleti titokként kezelik, és azokat harmadik személynek nem adják ki. A Felek ezen 
kötelezettségük megszegésével akár egymásnak, akár azok ügyfeleinek okozott 
vagyoni, illetve nem vagyoni kár megtérítéséért anyagi felelősséggel tartoznak. 

Az együttműködési megállapodás a Felek közös akaratával írásban módosítható, a 
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. 
rendelkezései irányadóak. 

Jelen megállapodás egymással megegyező 4 eredeti példányban készült. A Felek 
jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írják alá. 

 

Kelt, …………………………….………………………………. 

 

 

 

Giflo H. Péter 

ügyvezető 

 

 

 

Fenntartó Szervezet 

vezetője 

(Fenntartó Szervezet neve) 

Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

 

 

 

Szilágyi Győző 

 

 

CSGYJK  

kapcsolattartója 

(CSGYJK neve) 

Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú 

Nonprofit Kft.  

 

 

 


