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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 lehetőséget kap arra, hogy a helyi ifjúság képességfejlesztése, és ismereteinek bővítése ne 
csak az iskolarendszerű oktatásra korlátozódjon, hanem az informális és a nem formális helyi 
lehetőségek kihasználásával, sokkal kötetlenebb, színesebb, a gyerekek és a fiatalok életkori 
sajátosságainak megfelelő programokkal bővüljön, amely programok segítik a tanulási motiváció 
megerősödését, a lemorzsolódás csökkentését, valamint növelik a munkaerőpiacra lépés 
sikerességének esélyét. 

 Mert a létrejövő ifjúsági tevékenységek segítségével növelheti települése megtartó erejét, 
valamint a tartós elvándorlással szembeni védekezőképességét.  

 Mert a pályázat segítségével növelheti a helyi iskolák, ifjúsági civil szervezetek, és a helyben 
életképes gazdasági szereplők együttműködését és társadalom felé történő nyitási képességüket.  

 

 

 

 

 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?  



     

 

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: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) szerinti alábbi köznevelési 
intézmények és azok fenntartói: 

        b) általános iskola,  
        c) gimnázium,  
        d) szakgimnázium,  
        e) szakközépiskola,  
        f) szakiskola,  
        g) készségfejlesztő iskola,  

 h) alapfokú művészeti iskola 
2. Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi GFO kóddal rendelkező 

szervezetek: 312 Központi költségvetési szerv, 351 Országos nemzetiségi önkormányzat, 
352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, 353 Országos nemzetiségi 
önkormányzatok társulása, 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat, 372 Helyi nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv, 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása, 381 
Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv, 517 
Egyéb szövetség, 525 Vallási tevékenységet végző szervezet, 528 Nemzetiségi egyesület, 
529 Egyéb egyesület, 551 Bevett egyház, 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi 
jogi személy, 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, 559 
Egyházi szervezet technikai kód, 561 Közalapítvány, 562 Közalapítvány Önálló intézménye, 
563 Egyéb alapítvány önálló intézménye, 569 Egyéb alapítvány, 599 Egyéb, jogi 
személyiségű nonprofit szervezet. 

3. Támogatási kérelem benyújtására csak a 3.000 fő alatti településen működő köznevelési 
intézmény, vagy a 3.000 fő alatti településen működő köznevelési intézmény fenntartója 
jogosult. 

4. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában 
van lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek lehetnek: 
517 Egyéb szövetség, 525 Vallási tevékenységet végző szervezet, 528 Nemzetiségi 
egyesület, 529 Egyéb egyesület, 551 Bevett egyház, 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó 
belső egyházi jogi személy, 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi 
személy, 559 Egyházi szervezet technikai kód, 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye, 
569 Egyéb alapítvány, 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 

5. A konzorciumi partnerek száma legfeljebb 5 lehet. 
6. Egy fenntartó több támogatási kérelmet is benyújthat, de egy köznevelési intézmény csak 

egy támogatási kérelemben szerepelhet. 

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. 

Együttműködési ajánlat 



     

Ügyfél céljai 

1. A helyi ifjúság ismereteinek bővítése és képességeinek fejlesztése a formális iskolai keretek 
kibővítésével, kiegészítésével, első sorban informális és nem formális formában.  

2. Olyan programok, rendezvények, foglalkozások elérhetővé tétele a 6-18 éves korosztály 
számára, amelyek motiválják őket a tanulásra, és ez által pozitív irányba befolyásolják a 
lemorzsolódó, az iskolai oktatásból kieső gyerekek számát, valamint a közösség megtartó 
erejére építve csökkentik a fiatalok tartós elvándorlását. 

3. A helyi iskolák, ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szervezetek 
együttműködésének és társadalom felé történő nyitási képességüknek az  
előmozdítása. 

4. A helyi iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése.  

Tartalom Lásd a Szakmai ajánlat című fejezetben 

Mennyiség, 

helyszín 

1. A felhívás keretében 53-160 db támogatási igényt támogatnak. 
2. A megvalósítás helyszíne: A projektnek Magyarország kevésbé fejlett régióiban kell 

megvalósulnia. A benyújtott projektekkel szemben támasztott követelmény, hogy a 
tevékenységek a 3000 fős, vagy az alatti lakosságszámú kis és középtelepüléseken 
valósuljanak meg, akár komplex, adott térségen belül több települést is érintő vagy 
településközi együttműködések mentén létrejövő programok, tevékenységek 
megvalósítására.  

Idő 

1. A pályázatra való felkészülés megkezdése: azonnal. 
2. A pályázatot 2017. május 2-től 2018. január 2-ig lehet benyújtani, az alábbi határnapokkal: 

 2017. május 2. – 2017. május 16. 
 2017. május 23. – 2017. június 13. 
 2017. június 20. – 2017. július 20. 
 2017. július 26. – 2017. augusztus 28. 
 2017. szeptember 1.- 2017. október 1.  
 2017. október 6. – 2017. november 16. 
 2017. november 20. – 2018. január 2.  

3. A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb a támogatási szerződés 
aláírásától számított minimum 24, maximum 36 hónapon belül. 

4. Záró kifizetési igénylés benyújtása: az utolsó mérföldkő elérését követő 60. nap. 
5. A pályázatokat standard, szakaszos eljárásrendben bírálják. 

Költségek 

1. A támogatás intenzitása: 100% 
2. A támogatás mértéke: 25-75 M Ft. 
3. A rendelkezésre álló keretösszeg 4 milliárd Ft. 

Javasolt 

cselekvés 

100%-os az intenzitás, azaz a pályázathoz nem szükséges saját forrást 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. 
Pályázatban foglalt tevékenység: Együttműködések kialakítása. 
Pályázatban foglalt tevékenység: Szükséges engedélyek, tervek beszerzése.  
 

II. Projekt szakmai megvalósítása 

 
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek  

Az alábbiak közül legalább 4 tevékenységet kell választani, amelyeket a konzorciumi partnereknek közösen kell 
megvalósítaniuk. 

 
A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok 
működtetése (zeneművészeti, színházművészeti, képzőművészeti tevékenységek, filmklub).
Javasolt megoldás: 

 Tábor: zenetábor, képzőművészeti tábor, filmtábor, stb. 
 Filmklub megszervezése a célcsoport tagjainak. Első sorban olyan filmalkotások bemutatása 

és elemzése irányított beszélgetés keretében, amelyek a fiatalok számára hasznos, saját 
életükre jól értelmezhető párhuzamok bemutatásával segíthetik egyebek mellett 
problémamegoldó készségük, empátiájuk és érzelmi intelligenciájuk fejlesztését. 

 Pszichodráma csoportos foglalkozás szervezése a célcsoport számára. Ezen foglalkozások 
alkalmával a gyerekek és a fiatalok szerepjáték segítségével dolgozzák fel problémáikat, 
oldják szorongásaikat, fejlesztik érzelmi intelligenciájukat, önismeretüket és bővítik 
képességeiket.  

 Komoly zenei előadássorozat megszervezése, melynek keretén belül a résztvevők bevezetést 
kapnak a komolyzene világába, elsajátítják a zenei nyelv értelmezésének alapjait.  
 

Pályázatban foglalt tevékenység: Sport tevékenységek (pl. csapatversenyek, stb.) előkészítése és 
megvalósítása. 
Javasolt megoldás: 

 Outdoor sportverseny szervezése a célcsoport számára.  
Akadályversenyek, vidám csapatfeladatokkal, amelyek javítják a fizikai erőnlétet, fejlesztik a 
kreatív- és a problémamegoldó gondolkodást, valamint erősítik a csapatszellemet, az 
összetartozást.  

 

 
Szakmai ajánlat 



     

 Sportág választó tábor szervezése a célcsoportnak állapotfelméréssel.  
Olyan több napos tábor megszervezése és lebonyolítása, amelynek keretén belül a résztvevő 
fiataloknak lehetőségük nyílik többféle sportág kipróbálására, így könnyebben eldönthetik, 
hogy mely mozgásforma az, ami leginkább megfelelő számukra. Sor kerül általános fizikai 
állapotuk felmérésére is.  
 

Pályázatban foglalt tevékenység: Hagyományőrző tevékenységek (pl. szüreti farsangi programok, 
település jeles napjai, néptánc csoport) előkészítése és megvalósítása.  
Javasolt megoldás: 

 Karácsonyi- és húsvéti kiállítás, bemutató és börze helyi alkotásokból.  
Ez egy jó lehetőség a helyi kézművesek (mézeskalácsosok, kosárfonók, fafaragók, 
keramikusok, bábkészítők, nemezelők stb.) számára, hogy bemutassák a célcsoport számára 
a termékeik elkészítésének módját, ezzel buzdítva a fiatalokat a hagyományőrzésre. A 
helyszínen lehetőség nyílik az egyes tevékenységek kipróbálására is.  

 Hagyományőrző tematikus napok megszervezése.  
Olyan egy-, vagy akár többnapos rendezvények lebonyolítása, amelyek szerves részét 
képezik adott település hagyományainak. Ez településenként eltérő lehet, de ide tartozik 
például a falunap, a városalapítás napja, a Szent Iván-éji tűzgyújtás, a húsvéti- és a karácsonyi 
ünnepkör eseményei, vagy a betakarítás körüli ünnepségek, mint a szüreti mulatság. 
Ezeken az eseményeken egyebek mellett fellépési lehetőséget kapnak a helyi 
hagyományőrző csoportok, a gyerekek megismerkedhetnek hagyományos népi játékokkal.   
 

Pályázatban foglalt tevékenység: Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése 
és megvalósítása (pl. főzőklub, egészségügyi alapismeretek). 
Javasolt megoldás:  

 Életmódtábor szervezése a célcsoport számára.  
A néhány napos tábor ideje alatt a résztvevők, előadások és gyakorlati tevékenységek során 
megismerkedhetnek az egészséges életmód alapjaival, melynek egyebek mellett részét 
képezi az egészséges ételek megismerése és elkészítési módjának elsajátítása, a sport 
egészségre gyakorolt szerepének megismerése és különféle sportágak kipróbálása, különféle 
relaxációs és stresszoldó technikák elsajátítása, valamint a drogprevenció is.  

 Egészséges életmód interaktív előadás sorozat szervezése a célcsoport számára, melynek 
során a résztvevők életkori sajátosságaihoz igazítva górcső alá kerülnek az egészséges 
életmódhoz kötődő alapterületek, úgy, mint a táplálkozás, a megfelelő élettér kialakítása és 
az ökotudatosság, a higiénia, a mozgás, a rekreáció, a lelki egyensúly megőrzésének 
lehetőségei és a drogprevenció is.  

 Vetélkedő melynek alap témája az egészséges ételek elkészítése. 
A résztvevő fiatalok csapatokban, egy több fordulós főzőversenyen vesznek részt, ahol 
meghatározott szempontok szerint, válogatott alapanyagokból kell egészséges ételeket 
készíteniük.  

 

 



     

 
Pályázatban foglalt tevékenység: Családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és 
megvalósítása (pl. pénzügyi ismeretek,).  
Javasolt megoldás:  

 Játékos pénzügy – interaktív előadássorozat szervezése.  
A résztvevő gyerekek és fiatalok pénzügyi szemléletmódjának formálása, pénzügyi 
ismereteinek és intelligenciájának fejlesztése az életkori sajátosságaiknak megfelelően, 
játékos formában.  

 Interaktív előadássorozat megvalósítása párkapcsolatra nevelés témakörben.  
Az egyes alkalmak során a résztvevő fiatalok választ kaphatnak a társkapcsolatok 
kialakításával és fenntartásával kapcsolatos kérdéseikre legyen szó azok lelki-, vagy fizikai 
vonatkozásairól. Az előadás tartalma a fiatalok igényeihez alakítható, előre tervezett főbb 
témakörei a következők: ön-, és társismeret, asszertív kommunikáció és szerepe a 
kapcsolatokban, konfliktuskezelés a párkapcsolatban, nemi identitás és szerepek a családban, 
családtervezés, intimitás és szexualitás kérdései különös tekintettel a védekezésre.  
 

Pályázatban foglalt tevékenység: Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez 
köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. természetjárás, faültetés, közösségi kert). 
Javasolt megoldás:  

 Outdoor csapatépítés - Falusi kalandtúra szervezése a gyerekeknek.  
A program során a résztvevők megismerik a falusi gazdálkodás mibenlétét, játékos 
formában gyakorlatot szerezhetnek a háztáji állatok gondozásában és a haszonnövények 
termesztésében.   

 Világjáró ökoklub létrehozása.  
Az egyes alkalmak során betekintést nyerhetnek a hazai és nemzetközi környezetvédelmi 
szervezetek munkájába és képet kaphatnak a világ jelenlegi ökológiai helyzetéről, az aktuális 
kérdésekről, a legégetőbb problémákról. Megtanulhatják, ők maguk hogyan élhetnek 
ökotudatosan, hogyan spórolhatnak a meg nem újuló energiaforrásokkal és megismerhetik a 
megújuló energiaforrásokat és azok felhasználási lehetőségeit is.  

 Ökotábor szervezése a célcsoport számára.  
Több napos tábor, melynek során a résztvevők megismerkednek a fenntartható fejlődés 
mibenlétével és tudatosítják, hogy ők maguk mit tehetnek ennek szolgálatában. Gyakorlati 
példákon keresztül kerülnek közelebb a megújuló energiaforrások megismeréséhez és a meg 
nem újuló energiaforrásokkal történő takarékossághoz, a szelektív hulladékgyűjtéshez, a 
komposztáláshoz, az ökotudatos önellátáshoz (pl. lekvárok készítése, kenyérsütés). 
 

b. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális 
tevékenységek közös előkészítése (pl. nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok). 
Pályázatban foglalt tevékenység: Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, amelyek több 
generáció számára relevánsak lehetnek (pl. logikai játékok, informatikai foglalkozások, nyelvi klubok, stb.) 
Pályázatban foglalt tevékenység: Felzárkóztatás, tehetséggondozás önkénteseken keresztül (pl. 
családtagok, településen élők). 

 

 



     

 
Választható, Önállóan nem támogatható tevékenységek  

 Az alábbiak közül legalább egyet kötelező megvalósítani. 
 
 

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó Projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Jó gyakorlat műhelytalálkozók: A helyi-, térségi szereplőkkel 
folytatott közös munka eredményeinek, tapasztalatainak megosztását segítő, a projekt során szerzett 
tapasztalatok, elért szakmai eredmények megosztását célzó, a szervezetek és vezetőik, irányítóik és 
pedagógusai számára szakmai tapasztalatcserék, műhelyek illetve egyéb szakmai rendezvények biztosítása.  
Javasolt megoldás:  

 Fórumok szervezése a projektben részt vállaló szervezeti vezetők és a pedagógusok számára, 
ahol a helyi- és térségi szereplők megoszthatják egymással a projekt során szerzett 
tapasztalataikat, eredményeiket, a best practice-eket, megbeszélhetik esetleges félelmeiket 
és közösen kereshetnek megoldásokat a felmerülő problémákra. 
 

Pályázatban foglalt tevékenység: Pedagógusok felkészítése: a programban résztvevő köznevelési 
intézmények, pedagógusai számára.  
Javasolt megoldás:  

 Konferencia szervezése a projektben érintett pedagógusok számára, amelynek során 
részletesen bemutatásra kerülnek a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek és 
azok céljai.   

 Érzelmi intelligenciát fejlesztő tréning megszervezése a pedagógusok számára, amelynek 
során önismereti és emberismereti tapasztalatokat szerezhetnek, megismerhetik saját- és 
társaik cselekedeteinek motivációit, képessé válnak érzelmeik kezelésére, fejlődik empátiájuk 
– mindez pedig segíti őket abban, hogy könnyebben tudják a megfelelő irányba terelgetni 
diákjaikat.  

 
 

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: A konzorciumi partnerek felkészítése: A befogadó iskolákban 
szerepet vállaló helyi- térségi szereplők (ifjúsági szervezetek gazdasági szereplők stb.) felkészítése a nevelési 
folyamatokba való belépéshez.  
Pályázatban foglalt tevékenység: A köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése a közös 
együttműködések és programok befogadása érdekében  
- a tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése  
- a speciális, kizárólag a programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés.  
Pályázatban foglalt tevékenység: A közösségi foglalkozások eredményeképpen létrejövő produktumok 
megismertetése. (pl. énekkar fellépése más településen). Maximum a támogatási összeg 2%-ig tervezhető!  

 

 

 



     

 

III. Projektmenedzsment és szakmai vezetés 

 
A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Projektmenedzsment uralása, szakmai vezető, pénzügyi vezető, 
projektmenedzser bérének elszámolása. 

 
B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Projektmenedzsment, projektmenedzser, szakmai vezető és pénzügyi 
vezető alkalmazása. (lehet egy személyben mindhárom) 

 
IV. Eszközök és immateriális javak beszerzése 

 
A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Eszközök és immateriális javak beszerzésének uralása. 
 

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: A tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése. 
 
Pályázatban foglalt tevékenység: A speciális, kizárólag a programokhoz kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztés. Azok a köznevelési intézmények, amelyek EFOP-4.1.1-16 támogatási szerződéssel rendelkeznek, 
EFOP-4.1.2-17 felhívásra támogatási kérelmet nyújtanak be, EFOP-4.1.3-17 felhívásra támogatási 
kérelmet nyújtanak be, EFOP-4.1.5-17 felhívásra támogatási kérelmet nyújtanak be, jelen felhívás 
keretében infrastrukturális fejlesztést nem tervezhetnek. 

 
V. Kommunikáció 

 
A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Tájékoztatási 
Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint. 

 
  

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 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 


