
 

 

 

Együttműködési ajánlat 

 
 
 

 
  
  

 Egyházi és civil szervezetek szociális 

közfeladat ellátásának támogatása 

 

 

 

EFOP-1.9.8-17 

 
 
 
 

Véglegesített ajánlat 

3.0 

 
 
 
 

(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 ez a pályázat éppen azok számára nyújt támogatást és páratlan fejlődési lehetőséget, akik 
arra szerződtek, hogy mindig csak adjanak, azaz a rászoruló, hátrányos helyzetű rétegeket 
segítsék nap, mint nap.  

 Mert egyházi, vagy civil szervezetként nem volt eddig lehetősége arra, hogy saját működését 
optimalizálja, jóllehet tisztában van azzal, hogy saját fejlődése közvetetten hozzájárul a 
gyermekvédelmi és közszolgáltatások minőségének javulásához is.  

 Mert szeretné növelni hatékonyságát, eredményesebbé tenni a szakmai munkát, megerősíteni az 
intézményirányítást és fejleszteni a szervezetét, de ehhez segítségre van szüksége mind 
anyagilag, mind pedig szakmailag.  

 

 

 

 

 

 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:  
Bevett egyház (GFO kód: 551); Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 
(GFO kód: 552); Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 
kód: 555); Egyházi szervezet (GFO kód: 559); Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 
kód: 525); Egyéb egyesület (GFO kód: 529); Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528); 
Egyéb alapítvány (GFO kód: 569); Egyéb szövetség (GFO kód: 517); Egyéb alapítvány 
önálló intézménye (GFO kód: 563); Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO kód: 
572)  

2. Jelen felhívás keretében csak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
III. tv. 57.§ (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szakosított ellátások, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 15. §-(3) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás 
keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásban 
jogerősen bejegyzett fenntartó szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a 
fejlesztés céljával érintett feladatellátási helyeken a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett 
férőhelyek száma együttesen legalább 200 fő. Feladatellátási hely alatt az intézmény, 
szolgáltató szolgáltatást nyújtó székhelyét és telephelyét kell érteni. 

3. Az egyházi jogi személyek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek 
esetében nem releváns. 

4. Jelen felhívás keretében egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be, egy támogatási 
kérelmen belül a projekt több feladatellátási hely fejlesztésére irányulhat. 

5. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 
lehetőség.  

6. Konzorciumi tagok maximális száma a konzorciumvezetővel együtt 2. 
7. Konzorcium vezetője és tagja is csak olyan fenntartó lehet, amely megfelel a fenti, GFO-

kódok szerinti szervezeti besorolás valamelyikének, illetve amely a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. 57.§ (2) bekezdésében meghatározott személyes 
gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, továbbá a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-(3) bekezdésében 
meghatározott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások 
tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzett fenntartó. 

8. A konzorcium tagjai által fenntartott, a fejlesztés céljával érintett feladatellátási helyeken a 
szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett férőhelyek száma együttesen legalább 250 fő. 

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. Szeretné emelni az intézményében folyó szakmai munka színvonalát az intézményirányítás 
megerősítésével, a teljesítménymenedzsment kialakításával, szervezetfejlesztéssel és a 
hatékonyság növelésével.  

2. Szeretne infrastrukturális fejlesztéseket megvalósítani a hatékonyság növelésének 
érdekében.  

3. Szeretne hosszabb távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközöket bevezetni. 

Tartalom Lásd a Szakmai ajánlat című fejezetben 

Mennyiség, 

helyszín 

1. A felhívás keretében 11-71 db támogatási igényt támogatnak. 
2. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói. 

Idő 

1. A pályázatra való felkészülés megkezdése: azonnal. 
2. A pályázatot 2017. június 26-tól 2018. január 2-ig lehet benyújtani, az alábbi 

határnapokkal: 
 2017. június 26 – 2017. július 10.  
 2017. július 17 – 2017. július 31.  
 2017. augusztus 7 – 2017. szeptember 4.  
 2017. szeptember 11 – 2017. október 11.  
 2017. október 16 – 2017. november 16.  
 2017. november 22 – 2018. január 2. 

3. A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb a támogatási szerződés 
aláírásától számított 18-30 hónapon belül.  

4. Záró kifizetési igénylés benyújtása: az utolsó mérföldkő elérését követő 90. nap.   
5. A pályázatokat standard, szakaszos eljárásrendben bírálják. 

Költségek 

1. A támogatás intenzitása: 100% 
2. A támogatás mértéke: 70-450 M Ft. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a szolgáltatói nyilvántartásban 
bejegyzett, szociális és/vagy gyermekvédelmi szakellátásra vonatkozó férőhelyenként 350 
000 Ft azzal, hogy a támogatás teljes összege nem lehet kevesebb, mint 70 000 000 Ft, és 
nem haladhatja meg a 450 000 000 Ft-ot. 

3. A rendelkezésre álló keretösszeg 5 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, és az azon alapuló szervezetfejlesztési és szakmai 
fejlesztési stratégia elkészítése.  
Pályázatban foglalt tevékenység: Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, célcsoportelemzés, piackutatás.  
 

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Közbeszerzések előkészítése, közbeszerzések lebonyolítása. 
 

II. Projekt szakmai megvalósítása 

 
A térségekben tapasztalható eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez 

igazodó szolgáltatási eszközök bevezetését, az egyedi, belső működési 

hatékonyságot támogató, az intézményfenntartó több feladat ellátási 

helyét érintő szervezetfejlesztési intézkedések  

 

Ebből a tevékenységcsoportból minimum 3 tevékenység megvalósítása kötelező. Ez alatt 3 megvalósított, 
bevezetett fejlesztési intézkedés értendő. Ezeken kívül mindegyik tevékenységcsoportból további elemek 
választhatóak, viszont amennyiben a pályázatban a szervezet vállal még plusz tevékenységet, akkor annak a 
megvalósítása is kötelező. 
 

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Az intézményfenntartói folyamatok felülvizsgálata, folyamatfejlesztés, 
folyamatmenedzsment.  
Javasolt megoldás: Folyamatmenedzsment és folyamatoptimalizálás, valamint Lean office tréningek 
szervezése a célcsoport számára, amelyek a következő fő témák köré csoportosulnak: A munkaszervezetben 
jellemző munka- és intézményfenntartói folyamatok SWOT-elemzése, Működési rendszerelemzés és 
rendszerábra készítés, Folyamattervezés a gyakorlatban, Folyamatszereplők és elemzésük, Megállapodás-
kötési gyakorlatok, A Lean filozófia alapjai, A Lean és a KAIZEN, 5s, 7 MUDA, Lean office- a Lean 
management irodai bevezetésének lehetőségei 
 
Pályázatban foglalt tevékenység: Eredményorientált intézményi teljesítménymenedzsment kialakítása, 
működtetése.  
Javasolt megoldás: Tréningek szervezése a célcsoport – első sorban az intézményi vezetők- számára, 
amelyek során megismerkedhetnek a teljesítményértékelés lehetséges módszereivel és szakemberek 
segítségével lefektethetik a szervezetük számára leginkább megfelelő teljesítményértékelési rendszer 
alapjait, aminek segítségével aztán a gyakorlatban pontosan mérni tudják munkatársaik teljesítményét, 
ezáltal növelve motiváltságukat és a munkavégzési hatékonyságot.  

 

 
Szakmai ajánlat 



     

 

Pályázatban foglalt tevékenység: Korszerű menedzsment módszertanok alkalmazása: pl. stratégiai 
menedzsment, változásmenedzsment, humánmenedzsment rendszerének kialakítása és fejlesztése.  
Javasolt megoldás: Workshopok szervezése a célcsoport, első sorban a vezetők számára, amelyek keretén 
belül a résztvevők megismerkednek a korszerű menedzsment módszertanok alapjaival, és a gyakorlatban 
használható ismereteket sajátítanak el, amelyek segítségével képesek lesznek kialakítani saját szervezetük 
menedzsment rendszereit, különös tekintettel a humánmenedzsmentre és a változásmenedzsmentre. A 
workshopok olyan főbb témák köré csoportosulnak, mint A szervezeti struktúra és a munkafolyamatok 
rendszerének átvilágítása; A stratégiai tervezés alapjai; A változás kezelésének pszichológiai háttere; A 
változás szakaszai és szintjei; A változás és a kommunikáció kapcsolata; Változtatási módszerek; A változás, 
mint lehetőség; Az emberi erőforrás menedzsment alapjai; A humán tényező szerepe a szervezetben; 
Motivációs rendszer, teljesítményértékelés, kompetenciafejlesztés a szervezetben; Szervezetfejlesztési 
módszerek 

 

Pályázatban foglalt tevékenység: Minőségirányítási rendszer bevezetése, fejlesztése.  
Javasolt megoldás: Workshopok szervezése a szervezeti vezetők számára, amelyek keretén belül a 
résztvevők megismerkedhetnek a minőség alapfogalmával, a fogalom változásával napjainkig és a jelenlegi 
legkorszerűbb értelmezéssel. Elsajátítják a megállapodás-kötés technikáját, ami segíti majd őket abban, 
hogy munkafolyamata hatékonyabbá váljanak. Górcső alá kerülnek a különféle minőségirányítási rendszerek 
és a szervezet folyamatainak átvizsgálása után kiválasztásra kerül a számára legideálisabb minőségirányítási 
rendszer, amely ezt követően bevezetésre kerül.  
 

Pályázatban foglalt tevékenység: Intézményesített együttműködések javítása, a fenntartói feladatellátás 
korszerűsítése.  
Javasolt megoldás: Fórumok szervezése a célcsoport számára, ahol az együttműködő intézmények 
képviselői tapasztalatokat cserélhetnek és megbeszélhetik az esetleges problémákat is. Górcső alá kerülnek a 
közös folyamatok és azok fejlesztési lehetőségei SWOT-, vagy más elemzési technika segítségével.  
 

Pályázatban foglalt tevékenység: A bővülő feladatellátáshoz kapcsolódó fenntartói erőforrások szakmai 
támogatása, fejlesztése, szervezetfejlesztést támogató tréningek.  
Javasolt megoldás:  

 Szakmai workshopok szervezése a célcsoport számára belül a bővülő erőforrások szakmai 
támogatásához.  

 Együttműködés-fejlesztő és kommunikációs tréningek szervezése a célcsoport számára.  
 

Pályázatban foglalt tevékenység: Szervezeten belüli és kívüli együttműködések javítása.  
Javasolt megoldás: Együttműködésfejlesztő in-, és outdoor tréningek, valamint rendezvények (pl. 
sportnap, családi nap, egészségnap stb.) szervezése a célcsoport számára.  

 



     

 

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Az intézményirányítás megerősítését támogató intézkedések, a 
fenntartás- és az irányítás új integrált rendszerének kialakítása, az intézményirányítási feladatok 
felülvizsgálata, racionalizálása, szükség esetén új, integrált irányítási rendszer kidolgozása.  
Pályázatban foglalt tevékenység: A tudásbázis fejlesztése, a ”tanuló szervezet” kialakítását támogató 
tevékenységek (belső szakmai események, megbeszélések, indirekt tanulási lehetőségek, stb.). 
Pályázatban foglalt tevékenység: A szervezetfejlesztési intézkedések átvezetése belső szabályozókban 
(pl. SZMSZ-ben, belső utasításokban stb.).  

 

Eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási 

módszerek kidolgozása, bevezetése, alkalmazása  

 Ebből a tevékenységcsoportból minden tevékenység megvalósítása kötelező.  
 

A.  Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Az egyéni intézményi tudás kialakítása: saját jó gyakorlat-tár 
létrehozása, más intézmények jó gyakorlatainak megismerése, összegyűjtése, intézmények közti 
tapasztalatcsere megvalósítása.  
Javasolt megoldás:  

 Jó-gyakorlat tár létrehozása és folyamatos frissítése az egyes területeken dolgozó munkatársak 
javaslatai alapján.  

 „Jó gyakorlat” fórumok létrehozása, amely rendezvények keretén belül az egyes intézmények 
megismerhetik egymás legjobb gyakorlatait és tapasztalatokat cserélhetnek.  

 
Pályázatban foglalt tevékenység: Saját jó gyakorlatok adaptációra való felkészítése, széles körben 
történő megismertetése, elterjesztése.  
Javasolt megoldás: A Jó-gyakorlat tár népszerűsítése online és offline formában.  

 

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: A kidolgozni és/vagy adaptálni tervezett szolgáltatási metódusok 
alkalmazására való felkészülés, a beválás-mérés, önértékelés eszközeinek, módszereinek kidolgozása.  
Pályázatban foglalt tevékenység: A kidolgozni és/vagy adaptálni tervezett szolgáltatási metódusok 
szervezetre vonatkozó intézményi feltételeinek megteremtése; az intézményi bevezetést támogató 
feltételek kialakítása és az alkalmazás során elérhetőségének biztosítása.  
Pályázatban foglalt tevékenység: A szolgáltatási metódusok alkalmazása során az eredményességet 
segítő szakmai támogatás biztosítása.  
Pályázatban foglalt tevékenység: Az alkalmazott szolgáltatási metódus minőségbiztosítása.  
Pályázatban foglalt tevékenység: Speciális szaktudást igénylő időszaki szükségletek biztosítása.  
Pályázatban foglalt tevékenység: A helyi és egyéni igények és körülmények azonosítása, szükségletek 
feltárása, az ezekhez jobban igazodó ellátás biztosításának kialakítása.  
Pályázatban foglalt tevékenység: Egyházi és civil szervezetekkel közös szakmai tevékenységek 
kialakítása, kölcsönös segítségnyújtásra épülő szolgáltatások működtetése.  
Pályázatban foglalt tevékenység: Megelőzésre, prevencióra, észlelésre irányuló feladatellátás 
szolgáltatásának erősítése.  

 



     

 

A közszolgáltatások minőségének javításával összefüggően a szervezeti 

működés hatékonyabbá tételéhez szükséges, az operatív működést 

lehetővé tevő informatikai fejlesztések  

 

Ebből a tevékenységcsoportból egy tevékenység megvalósítása kötelező.  
 

A.  Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Honlap fejlesztés, a társadalom széles körének elérését támogató 
kommunikációs rendszerfejlesztés.  
Javasolt megoldás: A szervezet honlapjának létrehozása vagy fejlesztése, interaktivitásának kialakítása 
vagy növelése, az online kommunikációs csatornák fejlesztése.  

 

Pályázatban foglalt tevékenység: Az alkalmazottak bevonását elősegítő hálózatos együttműködést 
támogató módszerek kifejlesztése, adaptálása és az elterjesztés támogatása, belső kommunikációt, 
együttműködést tartalommegosztást segítő rendszerek kialakítása.  

Javasolt megoldás: Hálózatosodás támogatásával kapcsolatos rendezvények, workshopok szervezése. 
 

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: A szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan, a menedzsmentet támogató 
informatikai fejlesztések. A mindennapi intézményi működést javító informatikai rendszerfejlesztés, 
rendszerépítés, a szervezeti és szakmai dokumentumokhoz való hozzáférés javítása, a fejlesztés 
eredményeként is létrejövő adatvagyon hosszú távú megőrzésének biztosítása.  
Pályázatban foglalt tevékenység: A szolgáltatások rendszeres ellenőrzését támogató monitoring 
rendszerek fejlesztése.  
 

 

 

 

 



     

 

III. Projektmenedzsment 

 

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Projektmenedzsment uralása, szakmai vezető, projektmenedzser, 
pénzügyi vezető (utóbbi kettő lehet egy személy), projektasszisztens és pénzügyi asszisztens (amennyiben 
releváns) bérének elszámolása. 

 

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Projektmenedzsment, szakmai vezető, projektmenedzser, pénzügyi 
vezető (utóbbi kettő lehet egy személy), projektasszisztens és pénzügyi asszisztens (amennyiben releváns) 
munkatársak alkalmazása. 

 

IV. A komplex szolgáltatások nyújtását elősegítő eszközök beszerzése, 

infrastrukturális beruházás 

 

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: Az eszközbeszerzések és korszerűsítések, valamint az infrastrukturális 
beruházások és fejlesztések folyamatának uralása.  

 

B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek 

Pályázatban foglalt tevékenység: A pályázati felhívásban foglaltak alapján (szervezetfejlesztés és szakmai 
fejlesztés) létrehozott fejlesztések megvalósítását és működtetését segítő eszközök beszerzése.  
Pályázatban foglalt tevékenység: A fejlesztés céljának megvalósításához kapcsolódó infrastrukturális 
beruházás, korszerűsítés.  
Pályázatban foglalt tevékenység: A fejlesztés céljainak megvalósításához kapcsolódó informatikai eszköz 
beruházás, korszerűsítés, a már meglévő eszközök továbbfejlesztése.  

 

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 


