1. PÁTOSZ szakértői kártya
felhasználási szabályzata
Általános felhasználási feltételek
1. A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban Szabályzat) a Pályázati Projektmenedzserek és
Tanácsadók Országos Szövetsége röviden PÁTOSZ (1062 Bp., Bajza u. 54.), mint a PÁTOSZ
szakértői kártya kibocsájtója és a kártya igénybevételének feltételeit tartalmazza.
2. Kártyaigénylőnek minősül az, aki a kártyát igényli. Amennyiben, a Szabályzat bármely elemének
használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat minden feltételét.
3. A kártya kibocsátója bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás
formájában a PÁTOSZ honlapjának (www.patosz.hu) nyitó oldalán tájékoztatja a szakértőket.
4. A kiállított PÁTOSZ szakértői kártya az átvételt követően birtokosa által sem tartalmában, sem
formájában nem módosítható.
5. A szakértői kártya nem átruházható, azzal történő visszaélés elkövetése büntetőjogi eljárást von
maga után.
6. A teljes Szabályzat pontjainak betartásával a kártya promóciós célokra felhasználható.

I.

A PÁTOSZ szakértői kártya célja

1. Megbízhatóság
b) A potenciális pályázók biztonsággal megbízható tanácsadót tudjanak választani a pályázatírói és
pályázati projektmenedzser piacról. A PÁTOSZ kártya szakmai biztonságot nyújt a pályázónak,
hogy a kártya birtokosa a szakmai szövetség által elismerten gyakorlattal rendelkező szakértő, aki
egyúttal az etikai kódexben megfogalmazott normákat is elfogadja, ezáltal megfelelő szolgáltatást
tud a megbízójának nyújtani.
c) A PÁTOSZ- kártya birtokosait pozitívan megkülönböztesse a szövetség regisztrációs
rendszerében nem szereplő, ezért ismeretlen színvonalú szolgáltatást nyújtóktól.
d) A szakma megtisztítása, és a minősített szakértők megkülönböztetése a magukat pályázatírónak és
pályázati projektmenedzsernek feltüntető pályázati „szélhámosoktól”, „kóklerektől” és
„csalóktól”.
2. Bizalomépítés
A kártya hordozza a szakértő és az általa képviselt cég nevét, érvényességi idejét, egyedi sorszámát
így tulajdonosa könnyen beazonosítható a PÁTOSZ- weboldalán.
II.

Kinek hasznos a névre szóló PÁTOSZ szakértői kártya?

A pályázó cégeknek és a pályázati tanácsadóknak egyaránt. A személyre szóló szakértői kártya előnye,
hogy a rajta névvel szereplő pályázati szakértőt, mint az elvárt pályázati –projektmenedzseri tudást
birtokló személyt pozitívan megkülönbözteti az ismeretlen tudású, vagy éppen kevésbé felkészült
személyektől.
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III.

A kártya megszerzésének feltételei

1. Felsőfokú végzettség. Kivételesen, eseti elbírálás alapján, középfokú végzettség + min. 10 év,
vagy egyetemi végzettségnél + min. 5év ezen a területen szerzett munkatapasztalat szükséges. Az
igazolás módja: végzettséget igazoló dokumentum(ok) /oklevél másolat(ok).
2. Min. 5 év tanácsadói gyakorlat a pályázatírás és a pályázati projektmenedzsment terén (az igazolás
módja: cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány a megfelelő tevékenységi körrel).
3. Min. 5 db megírt és elszámolt pályázatban történt érdemi közreműködés. Igazolás módja:
a) az 5 db referencia pályázati kódjának megadása, és
b) a pályázati munkavégzés megtörténtének a kedvezményezetteknél való ellenőrzése. /pl.
szerződés, teljesítésigazolás, számlamásolat/
4. Nincs közismert, és számottevő negatív információ a kérelmezőről. /A PÁTOSZ tagoktól,
szakértőtől, vagy korábbi megbízóktól./ Amennyiben a meghirdetést követően 14 munkanapig
nem érkezik az igénylőről negatív érdemi információ, abban az esetben a kártya a jelentkező
számára megítélhető.
Igazolás módja: a PÁTOSZ tagjainak megkérdezése, és/vagy a kártyával már rendelkező
szakértők megkérdezése alapján.
5. Etikai kódex elfogadása
Az igazolás módja: aláírt nyilatkozat
6. Előny: Ha az igénylő legalább egy, a kártyával már rendelkező szakértő ajánlását is benyújtja.
7. A 2014. augusztus 31. előtt PÁTOSZ-tagsággal rendelkező vállalatok szakértői esetében az
eljárás:
a) PÁTOSZ- tagok, mint a szövetségbe történt felvételkor a többiek által már előszűrt és
kiértékelt szervezetek/cégek/egyéni vállalkozók, alanyi jogon, külön akkreditációs bizottsági
döntés nélkül igényelhetik a kártyát, így a VIII/2 pontban megjelölt akkreditációs díj alól is
menetsülnek.
b) PÁTOSZ-tagok szakértőjének jelentkezéskor a PÁTOSZ-tagként már nyilvántartott cég
vezetője nyilatkozik arról, hogy az általa név szerint megjelölt szakértője megfelel a kártya
megszerzéséhez szükséges szakmai követelményeknek.
8. A kártyával kapcsolatos díjak megfizetése után válhat a szakértő a PÁTOSZ-kártya tulajdonosává.
9. A 2014. szeptember 1. után PÁTOSZ taggá vált vállalkozások esetén a 7. pontban leírt könnyítés
nem érvényesíthető, az igényléshez szükséges dokumentumok és referenciák illetve az elbírálási
eljárás megegyezik a nem PÁTOSZ tag kérelmezőknél alkalmazottal. A VIII/1 pontban leírt
díjkedvezmény viszont az éves díjra érvényesíthető.

IV.

A kártya igénylése, a döntés folyamata

1. A kártyát igényelni a PÁTOSZ honlapjáról letölthető formanyomtatvánnyal lehet, melyet a
mellékletekkel együtt postai úton és online kell megküldeni a PÁTOSZ Titkárságára
(titkarsag@patosz.hu).
2. A bírálat során az akkreditációs bizottság ellenőrzi a kritériumoknak való megfelelést.
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3. A bizottság tagjai közül legalább 3 fő megvizsgálja az online beérkezett kártyaigénylő-anyagokat.
A kártya akkor adható ki, ha a bizottság többsége, (3 fő esetén legalább 2 tag) jóváhagyólag
javasolja. Az elutasított igénylő 6 hónap elteltével újra jelentkezhet.

V.

A kártya-akkreditációs bizottság

Tagjait, az elnökség bízza meg. Állandó tagjai a PÁTOSZ-tagok közül kerülhetnek ki, akiket
kiegészíthetnek más intézmények eseti, vagy meghatározott időszakra felkért képviselői. A 3-7 tagú
akkreditációs bizottság többségének (jóváhagyó vagy elutasító) véleményét a bizottság elnöke
összesíti, majd írásban közli a bizottság tagjaival és tájékoztatja arról az elnökséget. Indokolt esetben
az elnökség jogosult a döntést felülbírálni. Az akkreditációs bizottság az esetleges elutasító döntését
nem köteles a jelentkezők számára megindokolni. A döntés pozitív vagy negatív eredményéről a
jelentkező írásos tájékoztatást kap.
Minden jelentkezőről hozott döntésről - a bizottság elnökének vagy társelnökének, és egy hitelesítőnek
az aláírásával - külön belső emlékeztetőt vezetnek.

VI.

A kártya hitelességének ellenőrzése

A PÁTOSZ-kártya a szakértő egyedi nevével van ellátva (mint egy bankkártya). A PÁTOSZ
honlapján bárki megtekintheti a szakértők aktuális névsorát, valamint a számukra kiadott kártya egyedi
sorszámát, érvényességi idejét, és a szakértőt foglalkoztató cég/egyéni vállalkozás/szervezet nevét.
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

A kártya érvényessége

A kártya csak akkor érvényes, ha a szakértő egyidejűleg a PÁTOSZ- honlapon is szerepel.
A kártya adott tárgyévre (január-december) - először 2014-ben kerül kiadásra.
A kártya-igénylés elutasítására indoklás nélkül kerül sor.
Elutasítása esetén 6 hónap múlva újra igényelhető.
A kártya addig érvényes, ameddig birtokosa a kártyát igénylő cégnél dolgozik.
A munkaadó vállalkozás neve is megjelenik a kártyán, a szakértő kártyája évközi munkahelyváltás
esetén addig lesz érvényes, ameddig a birtokosa a kérvény benyújtásakor volt cégénél dolgozik.
(Lásd: VII/11/b.)
Amennyiben a szakértő egyszer már megszerezte a kártyát, úgy a továbbiakban a megszerzési
jogosultság ellenőrzésére már nem kerül sor, helyette a második évtől belép a kártya
megtartásához szükséges szakmai-képzési feltételek teljesítése.
A kártyán jól látható helyen feltüntetésre kerül, hogy csak abban az esetben érvényes, ha a
PÁTOSZ honlapján, a kiállító által is egyidejűleg regisztrálásra került. Ennek értelmében a hamis,
lejárt, felfüggesztett vagy visszavont kártyát nem lehet felhasználni.
Visszavonás esetén: lásd megszűnés.
Felfüggesztés: kisebb súlyú vétségnél a kártya 1-3-6 hónapra felfüggeszthető.
Csere.
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a. Elveszett kártya pótlásakor kedvezményesen 5.000,- Ft, további elvesztést követően minden
alkalommal 10.000,- Ft.
b. Évközi munkahelyváltásnál új igényt szükséges benyújtani. Évközi munkahelyváltás miatti új
kártya igénylése esetén a szokásos díjak érvényesek.

12. A PÁTOSZ-kártya érvényessége megszűnik, ha:
a) Negatív információkra derül fény
b) Kiderül, hogy hamis adatokat adott meg az igénylő
c) A szakértő elhagyja azt a céget, amelynél akkor dolgozott, amikor a kártya kiállításra került.
Amennyiben a szakértő új munkahelyre kerül, vagy új vállalkozást indít, akkor arra ismét
kérelmezheti a kártyát.
d) A szakértőt alkalmazó cég bármikor kérheti a szakértője kártyájának a felfüggesztését,
visszavonását.
e) A kártya birtokos olyan magatartást tanúsít, amely sérti a többi kártyabirtokos közösségi
érdekeit, rontja a szakértői kártya jó hírnevét, aláássa a tanúsítvány presztízsét, alkalmas arra,
hogy a szakértők közösségének negatív kontextusban való feltüntetésére.
VIII.

A PÁTOSZ szakértői kártya díja

1. Éves díj (20.000,- Ft). Az igényléskor, a további években minden év januárjában megfizetendő,
egy összegben. (PÁTOSZ- tagoknál 50% kedvezménnyel 10.000,- Ft.)
2. Akkreditációs (egyszeri) díj. Csak az első igényléskor merül fel: 10.000,- Ft. (PÁTOSZtagoknál nincs.)
3. Csere /pótlás díja: lásd VII.11.

Budapest, 2014.09.09

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége
Titkárság: tel.: 70/369-6069, email: titkarsag@patosz.hu
Székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 54.
Postázási cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/A.
www.patosz.hu
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