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 Online kormányzati, közigazgatási és e-

egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a 

digitális jólét megteremtésének elősegítése 

országos, illetve helyi civil és szakmai 

szervezetek támogatásával 

 

 

 

GINOP-3.3.3-17 

 
 
 

Pályázati tervezet 

2.0 

 
 

(Forrás: www.palyazat.gov.hu) 

 
 

Javasolt cselekvés: 

Mihamarabbi személyes tárgyalást kezdeményezünk, hogy megtisztelő bizalma esetén 
az együttműködés lehetőségéről egyeztessünk! 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 

CREDO 

 

A sort magunkon kell kezdenünk. 

Először is ránk kell, hogy igaz legyen minden, amit 

tanítunk, és amire tanácsot adunk. Magunknak szabjuk 

a mércét, és mérce szeretnénk lenni a kedves Ügyfeleink 

számára. 

Ez a felelősség nagyszerű lehetőség minden 

folyamatgazdánknak arra, hogy – az általunk szabott 

mércének elsőként megfelelve – jót cselekedjenek az 

Ügyfeleinkkel és jobban végezzék a munkájukat minden 

áldott nap 

 
 



     

 

 

 

 Mert Ön szerint is rendkívül fontos a társadalom, azon belül különösen a nehezebb helyzetben 
élő rétegek és a fogyatékkal élők digitális felzárkóztatása és szeretne ebben tevékenyen részt 
venni, de ehhez eddig nem kapott segítséget.  

 Mert a digitális alapkompetencia minél szélesebb körben történő elterjesztése, valamint a 
digitális eszközök és szolgáltatások (különös tekintettel az e-közszolgáltatásokra, e-
egészségügyi szolgáltatásokra) népszerűsítése Önnek is szívügye, rengeteg elképzelése, 
terve van ennek megvalósításához, és most ehhez kaphat útmutatást és anyagi támogatást 
a pályázat segítségével.  

 Mert a digitális készségek fejlesztése nem csak a munkavállalókra, azok foglalkoztathatóságára 
van pozitív hatással, hanem a teljes digitális ökoszisztémára, amire Önnek és környezetének 
égető szüksége van.  

 

 

 

 

 

 Mert a pályázatban a fejlesztés áll a központban. 

DFT-Hungária nem egyszerűen engedélyezett felnőttképző intézmény, hanem teljeskörű 
szolgáltatásokat nyújt a képzés, a rendezvények, a tanácsadás, a marketing és az innováció 
területén: több mint 800 EU-projekt megvalósítása és sikeres zárása fűződik a nevéhez. 

 Mert DFT-Hungária nem pályázatírást, hanem teljeskörű 

projektmenedzsmentet vállal. 

Az Ügyfélnek nem egy nyerészkedő partnerre, hanem a szakmai program minél jobb 
meghatározására és megvalósítására kell figyelnie. 

 Mert DFT-Hungáriának kész, kipróbált projektterve van a 

megvalósításra, az Ügyfél nem próbanyúl. 

A pályázók közel 70%-a győzelem után jön rá, hogy rossz a tervezés, és a megvalósításnál mintha 
a vonat után kötötték volna, ami kontrollálhatatlanul robog a pályázat végéig. DFT-Hungária 
gyakorlatból tudja, hogyan működik a pályázat úgy, hogy az Ügyfél arra a lényegre figyelhet, 
amiért pályázott. 

 Mert DFT-Hungária úgy jár el minden pályázattal, mint a 

sajátjával. 

Minden forrást, amely a szervezetnél maradhat, betervezhet a pályázatba úgy, hogy pályázó a 
szakmai előnyök mellett az egzisztenciális előnyöket is maradéktalanul kihasználhassa.

Miért DFT-Hungáriával 

működjön együtt? 

Miért induljon a 

pályázaton?  



     

 

 

Ügyfél okai 

1. Valódi szükséglet a fejlesztésre, a külső szakmai partnerre. 

2. Indulni kíván a pályázaton. 

3. DFT-Hungária-t hiteles partnernek tartja, akire szívesen bízza a megvalósítást. 

Ügyfél céljai 

1. Célja a társadalom, különösen a nehéz körülmények között és a fogyatékkal élők, azon 
belül főként közvetlen környezete digitális felzárkóztatása.  

2. Célja a digitális alapkompetencia minél szélesebb körben történő elterjesztése, valamint a 

 

Ajánlattevő DFT-Hungária 

Nyilvántartásba vételi szám: E-000073/2013 

Kapcsolat 
Pablényi Attila, vezérigazgató 

Elérhetőségek: attila.pablenyi@dft.hu, 06 20/338-0696 

Lehetséges 

ügyfelek 

1. Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon Magyarország területén 
székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország 
területén fiókteleppel rendelkező civil szervezetek, azon belül: 

a) oktatási és kulturális közösség  

b) önkormányzat által fenntartott intézmények  

c) közösségi internet hozzáférési hely  

d) szövetkezet  

e) helyi képviselettel rendelkező országos szervezet (egyházak, kamarák)  

f) nonprofit korlátolt felelősségű társaság  

g) egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)  

h) közalapítvány  

i) alapítvány  

 

2.     GFO kódok szerint: 

a)121 – szociális szövetkezet, b) 123 – iskolai szövetkezet, c) 551- egyház, d) 552- egyházi 
intézmény, e) 559- egyéb egyházi szervezet, f) 541- kamara, g) 572- nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság, h) 599- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, i) 575- 
nonprofit közkereseti társaság, j) 576- nonprofit betéti társaság, k) 573- nonprofit 
részvénytársaság, l) 529- egyéb egyesület, m) 517- egyéb szövetség n) 561- közalapítvány, 
o) 562- közalapítvány önálló intézménye, p) 563- egyéb alapítvány önálló intézménye, q) 
569- egyéb alapítvány  

 

3.   Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 
lehetőség. 
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digitális eszközök és szolgáltatások (különös tekintettel az e-közszolgáltatásokra, e-
egészségügyi szolgáltatásokra) népszerűsítése. 

3. Célja egyrészt a munkavállalók foglalkoztathatóságának növelése, másrészt a teljes digitális 
ökoszisztéma fejlesztése különösen közvetlen környezetében.  

Tartalom Lásd a Szakmai ajánlat című fejezetben 

Mennyiség, 

helyszín 

1. A felhívás keretében 47-850 db támogatási igényt támogatnak. 

2. Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.  

3. A projekt megvalósulásának helyszíne a projekt fizikai megvalósulásának helyszíne. A 
megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt céljához kapcsolódó 
releváns tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, illetve a projekt megvalósításhoz 
biztosított a megfelelő infrastruktúra. A projekt keretében tervezett szakmai 
tevékenységeknek, valamint a költségek felmerülésének a megvalósítás helyszínén kell 
történnie.  

Idő 

1. A pályázatra való felkészülés megkezdése: azonnal. 

2.   Előminősítés: 2017. augusztus 23-tól 2017. október 4-ig. 

        Pályázat benyújtásának ideje: 2017. szeptember 12-től 2017. október 17-ig. 

3. A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb a támogatási szerződés 
aláírásától számított 12 hónapon belül, de legkésőbb 2019.07.31-ig.  

4. Záró kifizetési igénylés benyújtása: az utolsó mérföldkő elérését követő 90. nap, de 
legkésőbb 2019.10.31. 

5. A pályázatokat egyszerűsített, folyamatos eljárásrendben bírálják.  

Költségek 

1. A támogatás intenzitása: 90% 

2. A támogatás mértéke: 2-36 M Ft. A projektösszeg maximum 40 M Ft lehet.  

3. A rendelkezésre álló keretösszeg 1,7 milliárd Ft. 

Javasolt 

cselekvés 

90%-os az intenzitás, azaz a pályázathoz mindössze 10%-os saját forrást szükséges bevonni, 
ezért mihamarabbi személyes tárgyalást kezdeményezünk, hogy megtisztelő bizalma esetén az 
együttműködés lehetőségéről egyeztessünk! 

 



     

Szolgáltatási koncepció 

 

I. Projekt előkészítése 

 

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Szakmai terv elkészítése. 

 

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Közbeszerzési eljárások lefolytatása. 

 

II. Projekt szakmai megvalósítása 

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

 

A projekt szakmai, operatív végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek  
 

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

 

Pályázatban foglalt tevékenység: Összhangban a központi módszertani támogatással, a koordinációt 
biztosító szervezet szakmai anyagainak felhasználásával, valamint a GINOP-3.3.2–16 „Online kormányzati, 
közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének 
elősegítése” projekt keretében jóváhagyott projekt mentén: Rendezvények és kitelepülések szervezése; 
Tematikus helyi rendezvények szervezése (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek, egyházi 
események, nyílt napok, előadások, prezentációk, beszélgetések stb.)  
Javasolt megoldás:  

 Rendezvény szervezése a célcsoport számára az online kormányzati, közigazgatási és e-
egészségügyi szolgáltatások népszerűsítése érdekében, melynek keretén belül interaktív 
előadásokon vehetnek részt az érdeklődők „Digitális jövő” címmel, ahol szakavatott előadók 
beszélnek a digitális írástudás szerepéről általában és kiemelten a munkavállalással-végzéssel, online 
ügyintézéssel kapcsolatban. Ezen kívül kihelyezett számítástechnikai és infokommunikációs 
eszközökön (asztali gépeken, tableteken, okos telefonokon, laptopokon) próbálhatják ki a 
résztvevők „élesben”, hogyan működik az online ügyintézés a gyakorlatban, illetve mi mindenre 
tudják még használni a megszerzett digitális írástudást, a szórakozáson és a közösségi oldalak 
böngészésén kívül.  
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 Tematikus helyi rendezvények szervezése a célcsoport számára, amelyek célja, hogy olyan 
közegben hívja fel a résztvevők figyelmét a digitális írástudás fontosságára, amelyben ők maguk 
otthonosan mozognak és felszabadultnak érzik magukat.  

 Falunapok alkalmával digitális pavilonok létrehozása, ahol bárki próbára teheti digitális 
írástudását online tesztek segítségével, illetve olyan infokommunikációs és 
számítástechnikai eszközöket próbálhat ki, amelyekre egyébként nem, vagy kevés 
lehetősége lenne. A pavilonban beszerezhető szórólapok felhívják az érdeklődők figyelmét 
arra, milyen online szolgáltatások igénybe vételével tehetik könnyebbé hétköznapjaikat.  

 A helyi közösségi tereken mindenki számára szabadon látogatható interaktív előadásokat 
szervezünk „Mire jó az az internet?” – címmel, ahol szintén a digitális írástudás 
szükségességére és az abban rejlő lehetőségekre hívjuk fel a résztvevők figyelmét, 
számítástechnikai és infokommunikációs eszközök kipróbálásának lehetőségével.  

 Digitális klubokat szervezünk, ahová szeretettel várjuk mindazon érdeklődőket, akik már 
eldöntötték, hogy szeretnének fejlődni a digitális írástudás terén, akár azért, mert lépést 
akarnak tartani a korral, akár azért, mert a munkavállaláshoz szeretnék felhasználni ezt a 
tudást. Alkalomról alkalomra megismertetjük őket a fontosabb online ügyintézési és 
egyéb szolgáltatási lehetőségekkel. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 

A projekt szakmai, operatív végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek 
 

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

 

Pályázatban foglalt tevékenység: Összhangban a központi módszertani támogatással, a koordinációt 
biztosító szervezet szakmai anyagainak felhasználásával, valamint a GINOP-3.3.2–16 „Online kormányzati, 
közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének 
elősegítése” projekt keretében jóváhagyott projekt mentén:  
- Helyi- és országos programok, motivációs kampányok lebonyolítása. 
Javasolt megoldás: Szórólapok, néhány oldalas tájékoztató füzetek készítése, sokszorosítása és terjesztése 
a célcsoport tagjai számára, amelyek a digitális írástudás előnyeire és szükségességére hívják fel a figyelmet. 
Online kampány keretein belül tájékoztató cikkek megjelentetése az online médiában a digitális írástudás és 
az online ügyintézés előnyeiről, valamint az érintett települések saját honlapjain szintén tájékoztató írások 
megjelentetése és a projekt keretében megrendezésre kerülő események népszerűsítése.  

 

Pályázatban foglalt tevékenység: Helyi és országos PR és érzékenyítő tevékenység.  
Javasolt megoldás: A digitális írástudás és az online ügyintézés előnyeiről szóló PR cikkek megjelentése 
helyi, regionális és országos fórumokon, a lakosság érzékenyítése a digitális írástudással szemben média 
megjelenések segítségével. 

 

 



     

 

Pályázatban foglalt tevékenység: Lakossági fórumok szervezése.  
Javasolt megoldás: Lakossági fórumok szervezése, ahol a résztvevők megoszthatják egymással a 
projekttel, és általában a digitális írástudással kapcsolatos tapasztalataikat, nehézségeiket és a kipróbált 
legjobb gyakorlatokat.  

 

Pályázatban foglalt tevékenység: Helyi szervezetek rendezvényein való részvétel, bemutatók, 
prezentációk, demonstrációk megtartása, stand felállítása.  
Javasolt megoldás: Különféle helyi szervezetek által megtartott rendezvényeken aktív részvétel, stand 
felállítása, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a digitális írástudáshoz elengedhetetlen eszközökkel, 
valamint szakértő segítséget is kaphatnak azok kipróbálásához és tippeket arra vonatkozóan, hogy milyen 
előnyökre tehet szert az, aki digitális írástudással rendelkezik. Emellett a rendezvény ideje alatt interaktív 
előadások megtartására is sor kerül, szintén a digitális írástudásról és az online ügyintézés előnyeiről.  
 

Pályázatban foglalt tevékenység: Honlap-fejlesztés, közösségi oldalakon való megjelenés kialakítása és 
fenntartása.  
Javasolt megoldás: A projekt számára aloldal létrehozása a helyi önkormányzat honlapján, vagy ha ez nem 
lehetséges önálló oldal létrehozása. Az oldalon a projekt bemutatása, az elért eredmények ismertetése, az 
egyes programok leírása, valamint időpontjuk meghatározása. Interaktív kommunikációs lehetőség 
megteremtése.  
 

Pályázatban foglalt tevékenység: Térítésmentes nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és 
szolgáltatásokat népszerűsítő, oktatási programok lebonyolítása.  
Javasolt megoldás: Szabadegyetem szervezése a célcsoport számára, amelynek keretén belül a résztvevők 
elsajátíthatják az IKT eszközök használatának módját és a digitális írástudás alapjait, és ennek segítségével 
képessé válnak az online ügyintézésre, az online szolgáltatások igénybe vételére.  

 

Pályázatban foglalt tevékenység: Helyi sajtómegjelenések (szakmai tartalom, interjú, vélemény cikk, 
stb.)  
Javasolt megoldás: Kimondottan helyi hírújságokban, vagy reklámlapokban történő megjelenés (interjú, 
vélemény cikk, szakmai írás) a projekt és a programok népszerűsítése.  

 

 

 



     

 

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

 

Pályázatban foglalt tevékenység: Tematikus együttműködések kiépítése más szervezetekkel.  
 

III. Projektmenedzsment 

 

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Projektmenedzsment uralása, projektmenedzser bérének elszámolása. 

 

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Projektmenedzsment, projektmenedzser alkalmazása. 
 

IV. Eszközök és immateriális javak beszerzése 

 

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Projektmenedzsment tevékenység ellátáshoz szükséges eszközök 
beszerzésének uralása. 
Pályázatban foglalt tevékenység: A projekt lebonyolításához szükséges digitális eszközök és kapcsolódó 
szoftverek beszerzésének (tablet, laptop, projektor, mobil stick, stb.) – legfeljebb az elszámolható költségek 
10%-áig) uralása.  

 

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Projektmenedzsment tevékenység ellátáshoz szükséges eszközök 
beszerzése.  
Pályázatban foglalt tevékenység: A projekt lebonyolításához szükséges digitális eszközök és kapcsolódó 
szoftverek beszerzése (tablet, laptop, projektor, mobil stick, stb.) – legfeljebb az elszámolható költségek 
10%-áig) 

 

V. Tájékoztatás, nyilvánosság  

Pályázatban foglalt tevékenység: A pályázatban az ÁUF által meghatározott kötelezettségeket 
szükséges megvalósítani. 

 

VI. Horizontális szempontok  

Pályázatban foglalt tevékenység: A projekt a pályázati útmutató szerinti esélyegyenlőségi és 
környezetvédelmi szempontok érvényesítésével valósul meg. 

 

 

 



     

 

 

 

 

 A projekt megvalósíthatóságának biztosítása 
 Hatóság által elvárt akkreditációs és engedélyezési feltételek közvetett biztosítása 
 Projektterv készítése: képzési terv, megvalósítási terv, költségterv 
 Szerződéskötés támogatása a Hatósággal 
 Pályázati megvalósítás közvetett támogatása: képzési terv véglegesítése, képzések 

megszervezése, képzések megtartása 
 Pályázat teljeskörű dokumentálása az elvárásoknak megfelelően 
 Pályázati jelentések készítése a Hatóságnak 
 Előleglehívás támogatása, pénzügyi elszámolás biztosítása 

 

 

 

 

 

 
Érthető, ha szeretne megbizonyosodni arról, hogy a pályázaton való indulásra a legjobbakat 
választotta ki. Ha úgy dönt, indul ezen a pályázaton, igényelje ingyenes, próba 
tréningnapunkat! 
Az alábbi tréningnapjaink egyikét ajánljuk. Ön dönt, hogy melyiket tartsuk meg 
munkaszervezetében munkatársainak (4 órában): 
 
A munkavégzés 12 alaptörvénye / Milyen folyamatokat ural a vezető? / Ügyfélszolgálat: 
munkafilozófia, nem részleg! / Szervezeti SWOT elemzés / Hibaokok elemzése a 
munkaszervezetben / A megállapodáskötés koncepciói / Szabályozott kreatív gondolkodási technikák 
gyakorlata 
 

További információkért keresse 

Pablényi Attilát 

az info@dft.hu email címen vagy a +36-20/852-73-96-os telefonszámon. 

Az aktuális pályázati kiírásokról további információkat talál a  
www.ginop.hu és a www.efop-palyazat.hu oldalakon. 

 

 

Nem pályázatírás, hanem teljeskörű pályázati projektmenedzsment: 

projektötlettől a záró elszámolás elfogadásáig, kockázatvállalással 

Igényelje ingyenes, próba tréningnapunkat 

Tegyen próbára minket kockázat nélkül 

Pályázati projektmenedzsment 



     

 

 

TÁMOP-3.1.4-12: Avasi Gimnázium / Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény / Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és 
Kollégium A Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája / Klebelsberg Intézmény 
Fenntartó Központ / Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai 
Szakközépiskola / Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola / Óbudai Nagy László Általános 
Iskola / Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola / Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája / Szent Tamás 
Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda / Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási 
Intézmény Fenntartó Társulás / Tompa Mihály Református Általános Iskola 

 

TÁMOP-3.3.10-12: Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola / Bonyhádi Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium / Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági 
Szakközépiskola / Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Makói Oktatási Központ 
Szakképző Iskola és Kollégium) / Kontawig Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola / 
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola / Premier 
Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola / Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző 
Iskola / Wigner Jenő Műszaki Informatikai Középiskola és Kollégium 

 

TÁMOP-5.5.1/B: "Add a kezed" Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesülete / Alba Sansz 
Kulturális Alapítvány / Bocs – Bokor Öko Csoport Alapítvány / Debreceni Zsidó Hitközség / Dr. 
Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány / Filadelfia Evangélikus Egyházközség / HIT 
Gyülekezete / Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola / Keresztyén 
Szeretetszolgálat Alapítvány / Körös-Sárréti Civil Szervezetek Szövetsége / Küldetés Alapítvány / 
Magyar Cserkészszövetség / Magyar Népfőiskolai Társaság / Magyar Vöröskereszt Baranya  
Megyei Szervezete / Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete / Magyar Vöröskereszt 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete / Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete / 
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete / Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezet / Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség / Újszövetség Gyülekezet / 
Miskolci Autonóm Orthodox Zsidó Hitközség / Nagyalföldi Környezetvédő és Térségfejlesztő 
Egyesület / Nagycsaládosok Országos Egyesülete / Pápai Református Egyházközség / Polgárdi 
Református Egyházközség / Sátoraljaújhelyi Ifjúsági Egyesület / Segítő Szeretet Alapítvány / 
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon / Szabad Tér Egyesület / 
Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány / 
Szeged-Kálvin Téri Református Egyházközség / Székesfehérvár-Öreghegyi Római Katolikus 
Egyházközség / Tiszáninneni Református Egyházkerület / Vanyarci Evangélikus Egyházközség / 
XVI. kerületi Közművelődési Tanács Egyesület 

 

Pályázati referencialista 



     

TÁMOP-3.2.12-12: Kecskeméti Ifjúsági Otthon / Kecskeméti Kulturális és Konferencia 
Központ Nonprofit Kft. / Országos Idegennyelvű Könyvtár / Petőfi Irodalmi Múzeum 

 

TÁMOP-5.6.1/A: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

 

TÁMOP-6.1.2/A: Add a kezed Nagycsaládosok Püspökladányi Egyesülete / Algyői Sport Kör / 
Bocs Alapítvány / Fény Felé Alapítvány / Fiatal Civil Kurázsi Egyesület / Fiatalok a Fiatalokért 
Egyesület / Gyermekkert Alapítvány Óvoda / KERÉKKÖTŐ Sport- Kulturális- és Szociális 
Egyesület / Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecen / Mezőföld Népfőiskolai Társaság / Pécs-
Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány / RIKAIZEN Angyalkert Sport- és Kulturális 
Egyesület / Sárszentmihály Községi Önkormányzat / Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Egyesülete / Szandaszőlősért Egyesület 

 

TÁMOP-6.1.2/B: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. / Bólem 
Kft. / Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. / Kaposvári Önkormányzati 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. / Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. / Kaposvári Víz- és 
Csatornamű Kft. / Kapos Volán Zrt. / KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Ipari Kft. / PÉTÁV 
Pécsi Távfűtő Kft. / Rak-Trans Kft. / Schiedel Kéménygyár Kft. / Tettye Forrásház Zrt. / 
Tűzállótechnikai Szolgáltató Gyártó és Kereskedelmi Kft. 

 

ÁROP-1.A.5/3.A.2: Gyömrő Város Önkormányzata / Budapest Főváros VI. kerület Terézváros 
Önkormányzata / Debrecen MJV Önkormányzata / Siklós Város Önkormányzata / Tamási Város 
Önkormányzata / Komló Város Önkormányzata / Pécs MJV Önkormányzata / Miskolc MJV 
Önkormányzata / Püspökladány Város Önkormányzata / Budapest VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzata / Kecskemét MJV Önkormányzata / Nyíregyháza MJV Önkormányzata 

 

ÁROP-1.A.6: Miskolc MJV Önkormányzata 

 

ÁROP-1.A.2/3.A.1: Cece Nagyközség Önkormányzata / Belváros-Lipótváros Budapest Főváros 
V. kerület Önkormányzata / Dunaszeg Község Önkormányzata / Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata / Mohács Város Önkormányzata / Mór Város Önkormányzata / 
Rákóczifalva Város Önkormányzata / Somogyvár Község Önkormányzata / Szentes Város 
Önkormányzata / Szentlőrinc Város Önkormányzata / Tolna Város Önkormányzata / Vecsés 
Város Önkormányzata 

 



     

TÁMOP-2.1.5: ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt. / Index.hu Zrt. / Kapitális 
Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Korall Csempe Kft. / "Mould-Tech" Mérnöki 
Iroda Kft. / Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Starcopy Fénymásológép-javító, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

HEFOP-3.4.1/08: Autó Sós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Autocarma Zrt. / Biomi 
Biotechnológiai Szolgáltató Kft. / Budapesti Közlekedési Zrt. / Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. / 
Dun and Bradstreet Hungária Információ Szolgáltató Kft./ Dunai Kavicsüzemek Kft. / Elektro-
Metall Paks Kft. / Excluzív-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / FoodMicro 
Minőségellenőrző, termékfejlesztő és Kutató-Mérnöki Szolgáltató Kft. / Fornetti Fagyasztott 
Pékáru-termelő és Kereskedelmi Kft. / Frontsoft Információtechnológiai Kft. / Ganz 
Transelektro Villamossági Zrt. / Grabowski Kiadó Kft. / Gyomai Kner Nyomda Zrt. / Kis 
Műanyagtechnika 2003 Kft. / KovacsBau.hu Építőipari Vállalkozó Kft. / Masped-Railog Vasúti 
Szállítmányozási Kft. / Milton Finanszírozási Zrt. / Net Média Kiadó és Internet 
Tartalomszolgáltató Zrt. / Olympus Hungary Kft. / Sky Marketing Communications Kft. / STS 
GROUP Mérnöki Iroda Zrt. / TBG Hungária-Beton Kft. / Totalcar.hu Informatikai Kft. / 
Tranz-Org Rendezvénytechnika Kft. / Wessling Hungary Kft. 

 

TÁMOP-2.3.3/A: Anda Kereskedelmi Kft. / Adverticum Zrt. / Canter Kft. / Cecei-Kéhli 
Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. / Cirkont Zrt. / Club Azúr Kft. / Digbuild Kft. / Dologidő 
Kft. / Dorog-Hús Kft. / Éden-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Egyetértés-Coop Zrt. / 
ÉHG Kft. / Factory Creative Studio Grafikai Tervező, Kiadó és Szolgáltató Kft. / Falusi Bolt 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Fazekasné Kft. / Foltin-Globe Kft. / Geofor Kft. / Grót-Coop 
Zrt. / G.T.SZ. Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. / Hoffmann Hotel és Rendezvény Kft. / 
Human Service Agency Kft. / Járműszerelvényt Gyártó Zrt. / Jüllich Glas Zrt. / Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskola Multi Job Iskolaszövetkezet / Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. / Kop-
Ka Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. / Korda Filmstúdió Kft. / Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda 
Kft. / Lachús Kft. / Linea Bútor Kft. / "M.B.Travel Service" Utazási Kft. / Marketbau-Remeha 
Kft. / Meló-Diák Alföld Kft. / Meló-Diák Kecskemét Kft. / Meló-Diák Kft. / Mérték Építészeti 
Stúdió Kft. / Mese Kft. / Miskolci Likőrgyár Kft. / Nefelejts! Kereskedelmi Kft. / Netrix Kft. / 
Norpan Sütőipari Kft. / Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. / OHG Kft. / Piac és 
Profit Kft. / Sajó-Hús Vágó és Feldolgozó Kft. / Shortcut Communication Kft. / TRACON-
Budapest Ipari, Közvetítő Képviselő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Universitas 
Iskolaszövetkezet / V-Metálbau Gyártó és Szerelő, Kereskedő Kft. 

 

TÁMOP-2.3.3/B: COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Zrt. / CO-OP Star Zrt. / Csaba Metál 
Öntödei Zrt. / Inotal Alumíniumfeldolgozó Zrt. / Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zrt. / 
McDonald’s Kft. 

 



     

TÁMOP-2.1.3-11/A: Büki Kft. / Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet / EuroRaptor Kft. / 
Fábafém Bt. / Foltin-Globe Kft. / GIGA 2003 Kft. / Gyegép Kft. / Kögáz Kanizsa Regionális 
Építő-Szerelő Kft. / Meló-Diák Iskolaszövetkezet Szolnok / Mould Tech Kft. / Nelson 
Flottalízing Kft. / Pannon Szoftver Kft. / Proko Travel Kft. / SATRAX Elektronic 
Telekommunikációs Kft. / T-Dental Kft. / Vesz-Mont 2000 Kft. / Webshark Kft. 

 

TÁMOP-2.1.3-11/B: Aditus Zrt. / Baranyi Sütőipari Kft. / Bólem Építőipari Kft. / Coop-Halas 
Zrt. / Egyetértés Coop Zrt. / Gala-Kerzen Hungária Kft. / Grót Coop Kereskedelmi És 
Szolgáltató Zrt. / Kop-ka Zrt. / Kunszöv Textilruházati Kft. / MAS 2003 Kft. / Miskolci 
Likőrgyár Zrt. / MOM Faktor Gépipari Kft. / Pedró Pékség Kft. / Rakamaz és Vidéke 
Takarékszövetkezet / Sajóhús Kft. / Tabi Coop Zrt. / Taugép Gumiipari Gépgyártó és 
Kereskedelmi Kft. / Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet / Uhrin Transzport Kft. 

 

TÁMOP-2.1.3-12/A: Abaúj Takarék Takarékszövetkezet / BOSKO-HIDRAULIKA 
Szolgáltató Kft. / Cellplast Műanyagipari Kft. / Csaba Talk Távközléstechnikai Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. / Deka Kereskedelmi Kft. / Dental-Soft Kft. / Family Friss Kft. / Flex-Tex Bt. / 
Grand Pharma Kft. / Hertelendy Kastélyszálló Kft. / Hotel Korona Eger / IS DEKA Bt. / 
KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. / Kovács Tüzép Kft. / MasterClean Kft. / 
MEDCENTER Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. / Meister-Holz Kft. / 
Mikolasek Kft. / Orangeways Dél-Alföld Kft. / Plastic-Form Szerszámgyártó Kft. / RAK-
TRANS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. / Regionális Pszichiátria Egészségügyi Szolgáltató Kft. / 
Rochlitz Gyógytornász és Szolgáltató Bt. / Shark Ipari Megoldások Kft. / Szinflex Plus Kft. / Vass 
& Ko Építőipari Kft. / Votec Kft. / West-Szeg 2001 Kft. / Wetwipe Kft. / X-Meditor Lapkiadó, 
Oktatás-és Rendezvényszervező Kft. / Zsoldos Kft. 
 



     

 

 

Márka DFT-Hungária 

Szlogen Jót és jobban 

Alapítás éve 2001 

Cégforma Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zrt. 

Vezérigazgató Pablényi Attila 

Székhely 1052 Budapest, Semmelweis u. 25. 

Honlap www.dft.hu 

Minőségbiztosítási 

rendszer 
Project Process Controlling 

Működési 

filozófiánk 

kulcsfogalmai 

Vizionális működés: jövőkép és felelősség / Misszió: elkötelezettség és örök 
ügyfél / Teljességre törekvés: maximalizmus / Pozitivitás: cselekvés és megoldás / 
Transzparencia: láthatóság és érthetőség / Teljesítménykultúra: eredmény és 
érték / Minőség: megelőzés és proaktivitás / Sztenderdizálás: a jobbítás 
állandósítása / Kozmosz: rend és egyszerűség / Együttműködés: közösségi 
szinergia / Konszenzus: egyetértés és azonosulás / Egység: közösségi 
felelősségvállalás 

Tanúsítványaink 
MSZ EN ISO 9001 9001:2001 
Engedélyezett felnőttképző intézmény: E-000073/2013 

Víziónk 

Ötletünk és jövőképünk előremutató fejlesztési szolgáltatások és projektek 
működtetése, melyekben hiszünk, és amelyekhez megvan a szakmai 
hozzáértésünk; ésszel tesszük, de a szívügyünk is. Eredeti ötletekre épülő 
értékteremtő folyamatokat valósítunk meg, proaktív munkavégzési rendszerben. 
Nem nagy halak, hanem gyors halak vagyunk. Gondolattal, szóval, cselekedettel 
a jelenben is a hosszútávú jövőt szolgáljuk. 

Missziónk 

Mindig és mindenkor a Jobb Szállító szerepének felvételére törekszünk, aki 
szándéka szerint jobban tudja, hogy mire van szüksége a kedves Ügyfélnek, mint 
az Ügyfél saját maga. Hiszünk abban, hogy Ügyfeleink céljainak megvalósításán 
keresztül társadalmi közösségünk érdekeit is mindig előremutatóan kell 
szolgálnunk. Jót akarunk cselekedni, és jobban végezni a munkánkat minden nap. 

Tevékenységeink 

Teljeskörű fejlesztési szolgáltatások, projektek és pályázati források / 
Működésfejlesztés, szervezetfejlesztés és értékteremtés fejlesztése / 
Munkaszervezetek, munkatársak és vezetők fejlesztése / Kommunikációs, 
marketing és disszeminációs projektek / Engedélyezett felnőttképző intézmény 

Profiljaink 

Fejlesztési ötletek, pályázati lehetőségek, teljeskörű projektmegvalósítás / 
Korszerű gyakorlat képzések, Mesterkurzusok, vezetői coaching / 
Kommunikáció, marketing, disszemináció / Elemzés, tanácsadás, audit / 
Workshop, rendezvény, konferencia / Kutatás + Fejlesztés + Innováció 

 

Cégsztenderd 


