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szervezőket és szerkesztőket, akik fáradságot nem kímélve járták a 
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Kulinyi Márton 
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1 ELŐSZÓ 

 
 

Kedves Olvasó! 

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a munkanélküliség gondját a munkaügyi 
központok oldják meg. Bár a jogszabályok e feladatot valóban elsősorban ezen 

állami intézményrendszerhez rendelik, a probléma kezelése csak sokszínű 
szolgáltatási rendszerrel lehet hatásos. A sokféle hátrányuk miatt, a munka 
világától távol lévő személyek arányában az Európai Unió sorában az utolsó 
helyek egyikén kullogunk. Az ő társadalmi integrációjuk sikeressége a 
foglalkoztatási és szociális szolgáltatások személyre szabhatóságán múlik. 
Ehhez pedig elengedhetetlen a különféle szolgáltatók közötti együttműködés. 
A – magán, állami, vagy vegyes – szolgáltatók kulcsszerepet játszanak e 
szakpolitikák helyi szintű végrehajtásában. A civil társadalom szervezetei 

képviselik és támogatják az ilyen intézkedések kedvezményezettjeit. 1.  

Vajon hogy állunk azon szolgáltatásokkal, melyek a munkaképességet, 

munkakészségeket hivatottak fejleszteni? Hol találhatók olyan szervezetek, 

melyek ilyen szolgáltatásokat nyújtanak, milyenek, mekkorák ezek kapacitásai? 

Mennyire széles körűek, mennyire és hogyan hozzáférhetőek e szolgáltatások?  

Ezúttal már az egész Közép-Magyarországi Régióban igyekeztünk feltérképezni 

a munkaerő-piaci szolgáltatások választékát. Összesen 120 szervezettől 

összegyűjtött bemutatkozó anyagból állítottuk össze 2007. évi almanachunkat. 

Örömünkre, e szervezetek 135 szolgáltatása, illetve projekje közül 53 Pest 

Megyében található. A szolgáltatások a tartósan munkanélküliek, a fogyatékkal 

élők, a romák, a hajléktalanok, a pályakezdők, a nők és egyéb, összesen 

tizenegy célcsoport sajátos nehézségeinek enyhítésére kínálnak adekvát 

segítséget. Van olyan szolgáltató, amely egy-egy kisebb befogadóképességű 

programot működtet, és van olyan, melynél évente több ezer ügyfél fordul 

meg. A szervezetek csaknem fele civil segítő szolgálat, van sok, amely egész 

Budapestről és aglomerációjából is várja a jelentkezőket, van, amelyik csak 

szűk hatósugarú.  

                                                           

1  COM(2007) 620 „A szociális védelem korszerűsítése a nagyobb társadalmi igazságosság és gazdasági 

kohézió érdekében: a munkaerőpiacról leginkább kiszorultak aktív integrációjának elősegítése.” 
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Olyan viszont egy sincs köztük, amely bármilyen ellenszolgáltatást, „díjazást” 

fogadna el. Ezért is nem vizsgáltuk a csak képzést szervező szolgáltatásokat, a 

munkaerő közvetítő-kölcsönző szolgáltatásokat, vagy az egyre terjedőben lévő 

pszichológiai, grafológiai szolgáltatásokat kínáló vállalkozásokat. Ezt a 

szegmenset azonban a következő almanachunkban valószínűleg már nem 

hagyhatjuk ki. 

Bár „felülről nézve” igen széleskörűnek látszik a szolgáltatások kínálata, azt 

nem regisztráltuk, hogy ezek milyen színvonalúak, illetve mennyire stabilak, 

mennyire illeszthetőek egymáshoz. A regionális kínálatot elemző számára 

bizony igen sok szín hiányzik a palettáról, mind térségi, mind szakmai tartalmi 

dimenzióban. Vannak fejlettebb területek, s vannak teljesen fehér foltok. 

Valószínüleg sok közülük a „futó kaland”, azaz csak a projekt fennállása alatt 

képes szolgálltatást biztosítani, hiszen finanszírozását jellemzően ez adja. Azt 

azonban elmondhatjuk, hogy a 2005-ben készített felmérésünkhöz képest a 

szolgáltatások száma és változatossága jelentősen bővült, hála a HEFOP-oknak 

és ROP-oknak. Európai uniós és hazai források támogatásával több mint ötven 

projekt működik, működött.  

A szolgáltatási készlet nehezen számszerűsíthető, különösen a komplexebb 

szolgáltatásokat nyújtó projektek esetében. A tartósan munkanélküli 

személyek számára elsősorban a családsegítő szolgálatok által fejlesztett és 

szervezett beilleszkedési programokban találhatunk számos értékes példát. E 

célcsoport számára csaknem ötven szolgáltatást és programot tudtunk 

regisztrálni. De épp ilyen örvendetes, hogy a megváltozott 

munkaképességűek, a fiatalok, sőt a nők munkába állását segítő 

szolgáltatásoknak is húsz-húsz példáját találtuk a Közép-Magyarországi 

Régióban.  

Célcsoport

Jó példa, részletesebb 

projektbemutató 

Szervezet és 

szolgáltatásai

rövid projekt-

bemutató
Összesen

Tartósan munkanélküliek 2 38 9 49

Megváltozott 

munkaképességűek
3 5 12 20

Romák 2 5 2 9

Hajléktalanok 2 5 3 10

Fiatalok 5 13 1 19

Nők 1 10 8 19

Egyéb célcsoportok                              

(50+, diplomások, migránsok, 

foggvatartásból szabadultak)

1 5 3 9

16 81 38 135

120 szervezet, 135 szolgáltatás, illetve projekt, közülük 53 Pest Megyéből  
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Külön kiemeltünk minden célcsoporból két-három jó példát, amit kicsit 

részletesebben is bemutatunk.  

A bemutatást a regionális munkaügyi központokkal, azaz hivatalos nevén az 

Állami Foglalkoztatási Szolgálat Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi 

Központjával kezdtük. A későbbiekben célcsoportok szerint szerkesztettük a 

szolgáltatásokat és projekteket. Minden szervezet mellett megtalálható a 

felelős személy, az elérhetősége telefonon, emailen. 

Az összeállítás remélhetőleg segít Önnek is a partnerkeresésben, a komplex 

szolgáltatások megszervezésben is (pl. európai uniós programokhoz). Hiszen 

nem szerencsés minden kerületben mindenféle szolgáltatást „kiizzadni”, azaz 

kifejleszteni és működtetni. Ha azonban egy-egy szolgáltatás fejlesztése a cél, 

akkor nagy segítség a szomszédos jó gyakorlat megismerése, felhasználása. 

Ilyen együttműködési, partnerségi hálók kialakulása már több körzetben 

látható. 

Ezen almanach szolgáltatási térképet is adhat, tájékoztatásul a szakemberek, 

szakpolitikusok számára. Most már „csak” meg kell ismerni, használni kell tudni 

e kínálkozó lehetőségeket. 

 

Jó böngészést kíván: 

 Kulinyi Márton 

 

 

 

 

 

 

 

Kérünk minden kedves olvasót, hogy amennyiben pontosítandó információt 

talál kiadványunkban, azt jelezze a komka@pestesely.hu címre. (szerk.) 

mailto:komkan@pestesely.hu
mailto:komkan@pestesely.hu
mailto:komkan@pestesely.hu
mailto:komkan@pestesely.hu
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2       A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS 

MUNKAÜGYI KÖZPONT 

A munkaerő-piaci szolgáltatások 
biztosításáért felelős állami intézmény az 
Állami Foglalkoztatási Szolgálat. Ezen 
intézményrendszer regionális szervezeti 

átalakítása 2007-ben történt. Ennek eredményeként jött létre a Közép-
Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (KMRMK), a Fővárosi és a Pest 
Megyei Munkaügyi Központok összevonásával. A munkaügyi központok 
feladatait és hatásköreit jogszabályok határozzák meg. A szervezet 
szolgáltatásainak részletes bemutatására nincs mód, azonban bemutatjuk a 
szolgálat jövőképét, ügyfélszolgálati helyeit, elérhetőségeit. A szakmai 
szolgáltatásokat pedig az egyes célcsoportok számára szervezett 
szolgáltatások fejezeteiben mutatjuk be. 

2.1 Az állami foglalkoztatási szolgálat jövőképe2 

Az ÁFSZ célja, hogy: 

- a munkaerőpiacon meghatározó szerepet betöltő, eredményorientált és 
ügyfélbarát szolgáltatójává váljon mind az egyéneknek, mind pedig a 
foglalkoztatóknak, 

- úgy alakítsa, fejlessze szolgáltatási, támogatási és tájékoztató 
tevékenységét, hogy azok ügyfelei és partnerei számára áttekintetők és 
könnyen hozzáférhetők legyenek, 

- a járulékfizetők pénzét úgy használja fel, hogy az maximális haszonnal 
járjon, 

- és képes legyen alkalmazkodni a gyorsan változó környezet kihívásaihoz.  
 

 

A 2015-ig megvalósítandó fejlesztési stratégia pillérei a következők:  

1. Egyéni ügyfelek – Az ÁFSZ kreatív szolgáltató szervezetté kíván válni, 

amely a hozzá forduló ügyfelek számára nem hivatalként jelenik meg, hanem 

olyan szolgáltatások központjaként, amelyeket mindnyájan értékesnek 

tartanak, mert segíti őket az elhelyezkedésben, vagy munkahelyük 

megtartásában. 

                                                           

2  Részletek Dr. Frey Mária rövidített változatából 
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2. Munkáltatók – Az ÁFSZ teljesen meg kívánja újítani a munkáltatóknak 

nyújtandó szolgáltatásait. A hangsúlyt a munkáltatókkal való 

kapcsolattartásban a támogatott foglalkoztatásról áthelyezi a nem támogatott 

munkalehetőségekre. A munkáltatók megelégedésére mindenkor a 

legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat szándékozik kínálni – olyanokat, 

amelyek megfelelnek szükségleteiknek, és versenyképesek a magánszektor 

szolgáltatásaival. 

3. E-munkaerőpiac – Az ÁFSZ azt tervezi, hogy a közszféra egyik 

legnagyobb információs/informatikai rendszerével virtuális munkaerőpiacot hoz 

létre, a legfejlettebb digitális technológiára alapozva. A legátfogóbb és 

legmélyebb információkkal rendelkezik a helyi, regionális és országos 

munkaerőpiacokról, amelyeket a gazdasági növekedés elősegítésére kíván 

felhasználni. 

5. Partnerség – Az ÁFSZ célja, hogy a partnereivel korrekt munkakapcsolatot 

ápoló szervezetként legyen jelen a munkaerőpiacon. Sok partnerrel működjön 

együtt szorosan azért, hogy munkát tudjon biztosítani mindazoknak, akik 

képesek dolgozni, és ellátást azoknak, akik nem. 

6. Integrált foglalkoztatási és szociális ellátó és szolgáltató rendszer 

– Az ÁFSZ szándéka szerint az aktivizálás nem szűkülhet le a nyilvántartott 

álláskeresőkre, hanem fokozatosan ki kell terjednie mindenkire, aki 

munkavállalási korú, munkaképes, de munkajövedelem hiányában – és 

rászorultsága okán – valamilyen szociális ellátásra, szolgáltatásra szorul. A 

ténylegesen inaktív népesség munkaerőpiacra való belépésének segítéséhez 

olyan integrált foglalkoztatási és szociális ellátó- és szolgáltató rendszerre van 

szükség, amely összehangoltan képes kezelni az inaktivitást és a szociális 

hátrányokat, a munkaerő-piaci aktivitás ösztönözésére helyezve a hangsúlyt.  

Ez a megfelelő közszolgáltatókkal kialakítandó szoros együttműködésben 

végezhető el, közösen meghatározandó szabályok szerint, ügyfélközeli és 

integrált (egy helyen elérhető) szolgáltatásokkal. 

A jövőképben megfogalmazott célok a 2007-13-as időszakra vonatkoznak. 

Megvalósításuk fokozatosan történik, és 2015-re fejeződhet be. 

 
A KMRMK a munkaerő-piaci szolgáltatások jobb elérhetősége érdekében 
kirendeltségeken keresztül szervezi meg működését. Az egyes 
kirendeltségeken a regisztráció és az álláskeresők ellátásához kapcsolódó 
ügyintézés mellett az ügyfelek jelentkezhetnek az aktív munkaerő-piaci 
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programokban való részvételre, illetve igénybe vehetik a KMRMK által nyújtott, 
a későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő szolgáltatásokat. 
 
 

FŐVÁROS 

Kirendeltség 
(elérhetőségek) 

Illetékessége Ügyfélfogadás 

KMRMK Budapest XI., XII., 
XXII. Kerületi Kirendeltség 
1113 Budapest, XI. Bartók 

Béla u. 132.  
Kirendeltségvezető: Pálfi 
Beatrix 
Telefon: 206-6117, 204-
1704, Fax: 204-1704, E-
mail: erosl@lab.hu 

 
XI., XII., XXII. 
kerület 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 

és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Budapest XX., 
XXIII. Kerületi Kirendeltség 
1203 Budapest, XX. János 
utca 6. 
Kirendeltségvezető: Farkas 
Erzsébet 
Telefon: 284-6405, Fax: 
284-6404 
E-mail: farkaser@lab.hu 

 
XX., XXIII. kerület 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Budapest XXI. 
Kerületi Kirendeltség 
1211 Budapest,  XXI. Bajáki 
Ferenc u. 1.  
Kirendeltségvezető: 

Adorjánné Kőrösi Regina 
Telefon: 277-1033, 277-
1433, Fax: 277-1033, E-
mail: adorjanr@lab.hu 

 
XXI. kerület 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 

P:  8.30-13.00 

KMRMK Budapest  VII., 
VIII., IX. Kerületi 
Kirendeltség 
1085 Budapest, VIII. Baross 
u. 22-26.  
Kirendeltségvezető: Miavecz 
Andrea 
Telefon: 215-8799, 215-
8805 
Fax: 215-0570, E-mail: 

VII., VIII., IX. 
kerület 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

mailto:erosl@lab.hu
mailto:farkaser@lab.hu
mailto:adorjanr@lab.hu
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miaveczand@lab.hu 

 

KMRMK Haller Utcai 
Kirendeltség 
1096 Budapest, IX. Haller u. 
6. 
Kirendeltségvezető: Ehmann 
Zoltán 
Telefon: 334-2926, Fax: 
334-2926 

E-mail: ehmannz@lab.hu 

 
Főváros 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Pályakezdő és 
Diplomás Álláskeresők 
Közvetítő Irodája 
1061 Budapest, VI. 
Andrássy út 10. 
Kirendeltségvezető: Hágen 
Tímea 
Telefon: 302-1347, 311-
1414    
Fax: 302-2017, E-mail: 
hagent@lab.hu 

Főváros H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Budapest I., II., III. 
Kerületi Kirendeltség 
1039 Budapest, III. Heltai 
Jenő tér 7.  
Kirendeltségvezető: Dudás 
Istvánné 
Telefon: 243-8663, Fax: 
243-8664 

E-mail: dudasi@lab.hu 

I., II., III. kerület 
 
 
 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Budapest XVIII., 
XIX. Kerületi Kirendeltség 
1181 Budapest, XVIII. 
Darus u. 5.  
Kirendeltségvezető: Bocsi 
Sándor 
Telefon: 292-6093, 292-
5528, 292- 4399, Fax: 290-
4473 
E-mail: bocsis@lab.h 

XVIII., XIX. kerület H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Budapest X., XVI., 
XVII. Kerületi Kirendeltség 
1163 Budapest, XVI. Vívó u. 

X., XVI., XVII. 
kerület 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 

mailto:miaveczand@lab.hu
mailto:ehmannz@lab.hu
mailto:hagent@lab.hu
mailto:dudasi@lab.hu
mailto:bocsis@lab.h
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2.  
Kirendeltségvezető: Nagyné 
Farkas Anna 
Telefon: 403-0002, 403-
5201 
Fax: 403-3433, E-mail: 
nagynefa@lab.hu 

 
 

és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Budapest V., VI., 

XIII. Kerületi Kirendeltség 
1137 Budapest, XIII. 
Katona József u. 25.  
Kirendeltségvezető: 
Marosvölgyi János 
Telefon: 320-5668, 320-
5662 
Fax: 339-8270 , E-mail: 
marosvolgyij@lab.hu 

V.,VI.,XIII. kerület H, K, SZ: 8.30-15.00 

Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Budapest IV., XIV., 
XV. Kerületi Kirendeltség 
1043 Budapest, IV. Kassai 
utca 24/b. 
Kirendeltségvezető: Balla 
András 
Telefon: 390-2400, 390-
2401, 390-2402, Fax: 390-
2409  
E-mail:kmrmkkassai@lab.hu 

 
IV.,XIV.,XV. kerület 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

PEST MEGYE 

Kirendeltség 
(elérhetőségek) 

Illetékesség 
(település) 

Ügyfélfogadás 

KMRMK Érdi Kirendeltség 
2030 Érd, Budai u. 26. 
Kirendeltségvezető: 
Döllesné Kovács Gabriella 
Telefon:  23/363-021,   
23/363-020 
Fax: 23/363-021, E-mail: 
dollesneg@lab.hu 

Diósd, Érd, 
Pusztazámor, 
Sóskút, 
Százhalombatta, 
Tárnok 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Budaörsi 
Kirendeltség 
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 
1-3. 

Biatorbágy, 
Budakeszi, 
Budaörs, 
Herceghalom, 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 

mailto:nagynefa@lab.hu
mailto:marosvolgyij@lab.hu
mailto:kmrmkkassai@lab.hu
mailto:dollesneg@lab.hu
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Kirendeltségvezető: Bőcs 
Etelka 
Telefon: 23/441-919, 
23/441-920 
Fax: 23/441-920 
 E-mail: bocsetelka@lab.hu 

Nagykovácsi, Páty, 
Pilisborosjenő, 
Pilisszentiván, 
Pilisvörösvár, 
Solymár, 
Törökbálint, Üröm, 
Remeteszőlős 

számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Zsámbéki 
Kirendeltség 
2072 Zsámbék, Zichy tér 1. 

Kirendeltségvezető:Bakó 
Imréné 
Telefon: 23/342-280, Fax: 
23/342-280  
E-mail: bakoine@lab.hu 

 

Budajenő, Perbál, 
Piliscsaba, 
Pilisjászfalu, Telki, 

Tinnye, Tök, 
Zsámbék 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 

és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Szentendrei 
Kirendeltség 
2000 Szentendre, Szabadkai 
u. 9. 
Kirendeltségvezető: Petró 
Károly 
Telefon:  26/302-889, 
26/310-300 
Fax: 26/310-300, E-mail: 
petrok@lab.hu 

 

Budakalász, 
Csobánka, 
Dunabogdány, 
Kisoroszi, 
Leányfalu, 
Pilisszentlászló, 
Pilisszentkereszt, 
Pilisszántó, 
Pócsmegyer, 
Pomáz, Szentendre, 
Szigetmonostor, 
Tahitótfalu, 
Visegrád   

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Váci Kirendeltség 

2600 Vác, Dr. Csányi krt. 45. 
Kirendeltségvezető: Dr 
Sabacz Róbert 
Telefon: 27/512-270, 
27/512-280 
Fax: 27/512-289, E-mail: 
dr.sabaczr@lab.hu 

 

Acsa, 

Bernecebaráti, 
Csörög, Csomád, 
Csövár, Dunakeszi, 
Fót, Galgagyörk, 
Göd, Ipolydamasd, 
Ipolytölgyes, 
Kemence, 
Kismaros, 
Kisnémedi, Kosd, 
Kóspallag, Letkés, 
Márianosztra, 
Nagybörzsöny, 
Nagymaros, 
Őrbottyán, Penc, 

H, K, SZ: 8.30-15.00 

Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

mailto:bocsetelka@lab.hu
mailto:bakoine@lab.hu
mailto:petrok@lab.hu
mailto:dr.sabaczr@lab.hu
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Peröcsény, 
Püspökhatvan, 
Püspökszilágyi, 
Rád, Szob, 
Szokolya, Szöd, 
Szödliget, Tésa, 
Vác, Vácduka, 
Váchartyán, 
Vámosmikola, 
Vácrátót, Verőce, 
Zebegény 

KMRMK Ráckevei 
Kirendeltség 
2300 Ráckeve, Szent István 
tér 5. 
Kirendeltségvezető: 
Schwarcz Gáspár 
Telefon: 24/519-150, 
24/519-151, 24/425-215, 
24/518-640, 24/423-192 
Fax: 24/518-641, E-mail: 
schwarczg@lab.hu 

 

Apaj, Áporka, 
Délegyháza, 
Dömsöd, 
Dunaharaszti, 
Dunavarsány, 
Halásztelek, 
Kiskunlacháza, 
Lórév, Majosháza, 
Makád, Ráckeve, 
Szigethalom, 
Szigetbecse, 
Szigetszentmárton, 
Szigetszentmiklós, 
Szigetcsép, 
Szigetújfalu, 
Taksony, Tököl 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Ceglédi 
Kirendeltség 
2700 Cegléd, Dózsa György 

u. 1. 
Kirendeltségvezető: 
Madácsyné Somodi Mária 
Telefon: 53/314-710,  
53/311-933 
Fax: 53/310-947,  
E-mail: madacsynes@lab.hu 

Abony, Albertirsa, 
Cegléd, 
Ceglédbercel, 

Csemő, 
Dánszentmiklós, 
Jászkarajenő, 
Kocsér, 
Köröstetétlen, 
Mikebuda, 
Nagykőrös, 
Tápiószőlős, Törtel, 
Újszilvás 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 

és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Gödöllői 
Kirendeltség 
2100 Gödöllő, Szilhát út. 53. 
Kirendeltségvezető: Horváth 
Terézia 

Aszód, Bag, 
Csömör, Dány, 
Domony, 
Erdőkertes, 
Galgahévíz, 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 

mailto:schwarczg@lab.hu
mailto:madacsynes@lab.hu
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Telefon: 28/410-175,  
28/410-297 
Fax: 28/410-297 
E-mail: szeplakiine@lab.hu 

 

Galgamácsa, 
Gödöllő, 
Hévízgyörk, Iklad, 
Isaszeg, Kartal, 
Kerepes, Kistarcsa, 
Mogyoród, 
Nagytarcsa, Pécel, 
Szada, Tura, Valkó, 
Vácegres, 
Váckisujfalu, 
Vácszentlászló, 
Veresegyház, 
Verseg, Zsámbok 

P:  8.30-13.00 

KMRMK Monori Kirendeltség 
2200 Monor, Petőfi S. u. 27. 
Kirendeltségvezető: Ludman 
Lajos 
Telefon: 29/410-558,  
29/415-933 
Fax: 29/410-558 
E-mail: ludmanl@lab.hu 

 

Bénye, 
Csévharaszt, Ecser, 
Gomba, Gyömrő, 
Káva, Maglód, 
Mende, Monor, 
Monorierdő, 
Nyáregyháza, 
Péteri, Pilis, 
Sülysáp, Úri, Üllő, 
Vasad, Vecsés 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Dabasi Kirendeltség 
2370 Dabas, Berkenye u. 1. 
Kirendeltségvezető: Turcsán 
János 
Telefon: 29/361-581, 
29/360-394 
Fax: 29/361-581 

E-mail: turcsanj@lab.hu 

 

Alsónémedi, Bugyi, 
Dabas, 
Felsőpakony, Gyál, 
Hernád, Inárcs, 
Kakucs, Ócsa, 
Örkény, 
Pusztavacs, 

Tatárszentgyörgy, 
Táborfalva, 
Újhatyán, Újlengyel  

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

KMRMK Nagykátai 
Kirendeltség 
2760 Nagykáta, Gyóni G. u. 
11. 
Kirendeltségvezető: 
Lovasné Szemők Ildikó 
Telefon: 29/443-047,  
29/440-380 
Fax: 29/443-047         
E-mail:lovaspne@lab.hu 

Farmos, Kóka, 
Nagykáta, Pánd, 
Szentlőrinckáta, 
Szentmártonkáta, 
Tápióbicske, 
Tápiógyörgye, 
Tápióság, 
Tápiószecső 

H, K, SZ: 8.30-15.00 
Cs: 8.30-12.00 (csak 
az első jelentkezők 
és a munkáltatók 
számára) 
P:  8.30-13.00 

 

mailto:szeplakiine@lab.hu
mailto:ludmanl@lab.hu
mailto:turcsanj@lab.hu
mailto:lovaspne@lab.hu
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2.1.1 KMRMK - Álláskeresők Klubja 

Címe: 1117 Budapest. Karinthy F. út 3. 
Telefonszáma/Faxszáma: 279-4799, 385-2411 
E-mail címe: kmrmk@lab.hu 

Kapcsolattartó neve: Bunyikné Kijácz Krisztina, Németh Ágnes, 

Mayer Katalin 

A munkanélküli emberek nagy része nincs tisztában azokkal a technikákkal, 
eszközökkel, melyekkel felkeltheti a munkaadók érdeklődését, megerősítheti 
alkalmazási szándékukat. Sokan nem, vagy kevéssé rendelkeznek alapvető 
önmenedzselési készségekkel, melyek fejlesztése a sikeres álláskeresés kulcsa. 
Az Álláskereső Klub működésének célja, hogy a munkát keresők megismerjék 
a hatékony álláskeresési technikákat, stratégiákat, ezek által a lehető 
legrövidebb időn belül megtalálják a számukra leginkább megfelelő állást. A 
program során a résztvevők motiváltabbá, elkötelezettebbé válnak a munkába 
állás terén, önbizalmuk folyamatosan növekszik; az együtt töltött idő alatt 
jobban megismerik egymást, és kölcsönösen egymás segítésére lehetnek az 
elhelyezkedés érdekében. 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 

 tréningek folyamatos szervezése 
 intenzív álláskeresés segítése 

 álláskereséshez szükséges infrastruktúra biztosítása (számítógép, álláslista, 
telefonhasználat, újságok) 

A foglalkozás főbb elemei:  
 önismereti blokk (munkavégzéssel kapcsolatos képességek, készségek, 

érdeklődési körök, értékek feltérképezése), 
 célállás-meghatározása, 
 állásinformációs források megismerése,  
 munkáltatók alkalmazási eljárásainak feltérképezése,  
 bemutatkozókártya készítése,  

 önéletrajz és kísérőlevél készítése,  
 telefonálási technikák elsajátítása,  
 tájékozódó beszélgetésre és felvételi interjúra való felkészítés  
 állásmegtartás oktatása. 

 
 

2.1.2 KMRMK - Álláskeresési tanácsadás 

Címe: 1117 Budapest, Karinthy F. út 3. 
Telefonszáma/Fax: 466-8846 
E-mail címe: kijaczk@lab.hu 

Kapcsolattartó neve: Kijácz Krisztina 

A munkanélküli emberek sikeres elhelyezkedése szempontjából fontos, hogy 
ismerjék és magukban megerősítsék az álláskeresés hatékony technikáit.  

mailto:kmrmk@lab.hu
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Az álláskeresési tanácsadás kapcsán a munkaügyi központok munkatársai a 
segítségre szoruló ügyfelekkel közösen készítenek olyan együttműködési 
tervet, amelyben meghatározzák az elérendő célt, a cél eléréséhez szükséges 
lépéseket, tevékenységeket. Az érdeklődő megtudhatja, mit tehet, ha a 
munkaadókkal történő találkozásokat kudarcként éli meg, megismerheti a 
pályázat- és az önéletrajzírás, az „öneladás” módszereit. 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 

 az önismeret fejlesztése, az értékek rendszerezése, 
 segítségnyújtás az önéletrajzok, kísérőlevelek, pályázatok írásánál, 

 felkészítés a munkaadóval való találkozás tipikus kérdéseire, 
 öltözködési, viselkedési és béralku-tanácsadás, 

 a munkahelyen való beilleszkedéssel kapcsolatos tanácsadás. 
 

2.1.3 KMRMK - Munkajogi tanácsadás 

Telefonszáma/Faxszáma: 303-0722, 303-0737 
Kapcsolattartó neve: Dr. Szigeti Gabriella vezető-főtanácsos, Dr. 
Maday Bíborka vezető-főtanácsos, Dr. Antalóczy Márta főtanácsos 

 
A munkanélküli ügyfelek többsége és a munkavállalók egy része nincs abban a 
helyzetben, hogy piaci alapú – foglalkoztatási és munkajogi kérdésekre 
specializálódott – jogi segítséget vegyen igénybe. A szolgáltatás biztosításának 
indoka, hogy az ő jogaik, érdekeik se sérüljenek.   
A szolgáltatás célja ingyenes jogi tanácsadás biztosítása munkanélkülieknek és 
munkavállalóknak. 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
Ingyenes jogi tanácsadás munkanélkülieknek és munkavállalóknak: 
 a Foglalkoztatási Törvény (A foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény), 
 a Munka Törvénykönyve (A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

törvény), 
 a Köztisztviselők és közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (A 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályozási 
köréből. 

 

2.1.4 KMRMK - Pszichológiai Szakszolgálat 

Címe: Budapest 1094 Balázs Béla u. 39. 
Telefonszáma/Faxszáma: 215-6106 
E-mail: SzentkiralyiT@lab.hu 
Fővárosi kapcsolattartó neve: Szentkirályi Tibor 
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A pszichológiai szakszolgálat speciális tevékenységével a munkaügyi központok 
kirendeltségein dolgozó közvetítők és tanácsadók munkáját egészíti ki, így 
hatékonyabban lehet feltárni és megoldani a munkanélküliek számára az 
életvezetésükből, a személyiségük problémájából eredő, az elhelyezkedésüket 
akadályozó tényezőket. 
A pszichológus a képzésre, átképzésre jelentkezők, az új pályát választók, a 
szakmát változtatni kívánók, az önmagukban bizonytalanok és az elhelyezkedni 
nem tudók problémáiban nyújt segítséget. Kiemelt figyelmet fordít a 
pályakezdők, a tartósan munkanélküliek és a rehabilitációra szorulók 
támogatására. A szakszolgálat team-munkájában tanácsadó, pszichológus és 

orvos szakértő is részt vesz. 
 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 

Pszichológiai tanácsadás. Formái: 

 egyéni vagy csoportos pszichológiai tanácsadás, 
 egyéni tanácsadói beszélgetés, 
 pszichológiai véleményezés, 

 figyelem-, képesség-, érdeklődés- és személyiség-vizsgálatok végzése. 
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3 TARTÓSAN MUNKANÉLKÜLI, INAKTÍV EMBEREK 

3.1 Tartósan munkanélküli, inaktív embereknek szóló 
kiemelt projektek és szolgáltatások 

3.1.1 Csepeli Szociális Szolgálat 

Címe: 1211. Budapest, Kiss János altábornagy u. 54. 

Telefonszáma/Faxszáma: 276-83-32; 425-24-08 
E-mail címe: csepszocgyj@gmail.com 
Kapcsolattartó neve: Gáborné Aczél Ágnes 
Foglalkoztatási csoport 
Felelős neve: Lővei Éva 

Elérhetősége: 276-83-32; 278-08-10 

 
A szervezet küldetése a Csepelen élő hátrányos helyzetű személyek segítése. A 
Szolgálat szociális feladatok ellátását biztosítja a hatályos törvényi és 
jogszabályi előírások szerint (1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról). 
Az intézmény 1997 óta foglakozik az álláskeresőkkel és az aktív korú 
rendszeres szociális segélyben részesülőkkel. Az ezt megelőző időszakban az 
önkormányzat szociális irodája foglalkozott a segélyezettekkel. Klienseik 
jelentős részének problémái mögött a munkanélküliség áll. Ennek kezelésével 
sokféle életviteli probléma oldódik meg. Az intézményben személyre 
szabottan, az ügyfél képességeihez igazodva nyújtják szolgáltatásaikat. 
A normatív költségvetési forrásból biztosított szolgáltatásban álláskereső 
műhelyet működtetnek, internet-böngészési lehetőséget biztosítanak 
ügyfeleiknek, továbbá személyre szabott, egyéni tanácsadásban, számítógép-

felhasználói készségek elsajátításában vehetnek részt.  
A szolgáltatással a 2006-2007 évben összesen 363 főt értek el, közülük 2006-
ban 176 fő, 2007-ben 187 fő helyezkedett el, vagy vált a rendszeres szociális 
segélyen kívüli egyéb pénzbeli ellátásra jogosulttá.  
A szolgáltatás biztosításában jelentős problémát jelent a számítógéppark 
folyamatos karbantartása és bővítése, mellyel a segítők és az ügyfelek a 
munkaerő-piaci információk jelentős bázisához férhetnek hozzá. 
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3.1.2 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.  

Címe: 1091 Budapest Üllői út 47.  
Telefonszáma/Faxszáma: 216-0809 
E-mail címe: info@pestesely.hut 
Kapcsolattartó neve: Kulinyi Márton, 
ügyvezető igazgató 
„BEFOGADÓ BUDAPEST” PROJEKT 
Programvezető: Koltai Luca 

Elérhetősége: koltai@pestesely.hu 

 
A Szolgálat alaptevékenységében a fővárosi és hat kerület közhasznú és 
közcélú foglalkoztatását és mentori szolgáltatását szervezi. Illetékességi 
területe négyszázharmincezer lakosra és kétezernél többhajléktalan személyre 
terjed.  
A Szolgálatnál működik a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda (FEMI), 
amelynek elsődleges célja a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének 
elősegítése a fővárosi foglalkoztatás területén. A FEMI feladata a Budapesti 
Esélyegyenlőség Akcióprogram működtetése, amelynek célja a munkahelyi 
esélyegyenlőség elősegítése Budapesten. 
 
Az esélyegyenlőségi terv 2003. évi törvénybe foglalása előírta a hazai 
munkáltatók számára, hogy tervszerűen, programokkal segítsék dolgozóik és 
az új belépők esélyegyenlőségét. Ma még igen kevés munkáltató ismeri fel 
annak előnyeit, illetve olyan praxisok realitását, melyek a társadalmi 
szolidaritás helyi szerepvállalásában, a családos nők, romák, idősebb 
munkavállalók potenciáljának mozgósításával szerezhető. Jelen program 
előzménye, hogy a Fővárosi Önkormányzat az Esélyegyenlőség 2000, majd a 
40+ program elfogadásával több éve küzd a hátrányos helyzetű csoportok 

esélyeinek javításáért. 
A 2005. januártól – 2007. decemberig fővárosi hatókörrel EQUAL forrásból 
működő, „BEFOGADÓ BUDAPEST” elnevezésű program a gyakran előítéletes 
munkáltatói magatartással szemben kívánt működőképes praxist, kézzel 
fogható eredményeket felmutatni. Olyan modell került kidolgozásra, amely 
alkalmas arra, hogy a humánpolitika napi gyakorlatába beépülve segítse a 
munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, illetve munkanélküli vagy 
inaktív emberek befogadását, beilleszkedését.  
A projekt eredményeként négy nagy fővárosi szolgáltató intézménynél 
kialakult a befogadó munkahely modellje. A támogató rendszerek segítségével 
a referencia-foglalkoztatásban részt vevő hátrányos helyzetűek nagy arányban 
maradtak tartósan a munkahelyen. 
 
 

mailto:vucsko@pestesely.hu
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A projektben megvalósult tevékenységek, beavatkozások: 
 
1. alprogram, a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci pozíciójának 
javítása: 
 komplex képzés szervezése,  

 mentori támogatás, 
 referencia-foglalkoztatás. 

 
2. alprogram, a hátrányos helyzetű munkavállalók munkahelymegtartó 
képességének javítása:  

 a már munkában álló hátrányos helyzetű munkavállalók 
munkahelymegtartó képességének növelése, 

 képzések, tréningek a munkavállalói érték és alkalmazkodóképesség 
növelése, a munkahelyük megtartása érdekében.  

 
3. alprogram, a munkáltatók érzékenyítése:  

 munkaadói attitűdváltozást célzó médiakampány, 

 kapcsolatépítés a munkaadókkal, 
 „Befogadó Munkahely” Díj átadása. 
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3.2 Tartósan munkanélküli, inaktív embereknek szóló 
szolgáltatások 

 

3.2.1 XVIII. ker. Közmunka Egyesület 

Cím: 1184 Budapest, Lakatos u. 13/5. 
Telefonszám: 291-1624, 292-3169 
E-mail elérhetőség: kozmunka@kozmunka18.hu  

Vezető : Nagy Jánosné 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkajogi tanácsadást, 
személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, 
önéletrajz, motivációs levél írásában való segítségnyújtást, telefonálási, 
internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi 
munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 700 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásokból és kiegészítő 
pályázati forrásból finanszírozza. 
 

3.2.2 XXII. Ker. Önkormányzat Szociális Szolgálat 

Cím: 1221 Budapest, Anna u. 10. 
Telefonszám: 226-0719, 229-2358 
E-mail elérhetőség: szocszolg@gmail.com  

Vezető neve: Szepesfalvyné Magassy Márta 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, 
telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá 
a fővárosi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 

szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 694 fő vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 
 

3.2.3 Alapszolgáltatási Központ - Családsegítő Szolgálat 

Cím: 2132 Göd, Ady Endre u. 6. 
Telefonszám: 06-27/ 532-165 
E-mail elérhetőség: godicsaladsegito@vnet.hu 

Vezető neve: Mikó Istvánné 

A szervezet álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes 
tanácsadást, telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei 
részére, továbbá a fővárosi és Pest megyei munkaadókkal való közvetlen 
kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 

mailto:kozmunka@kozmunka18.hu
mailto:szocszolg@gmail.com
mailto:godicsaladsegito@vnet.hu
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2006-ban 17 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív 
költségvetési forrásból és adományokból finanszírozza. 
 

3.2.4 Áporkai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Cím: 2340 Áporka, Dózsa Gy. út 59/c 
Telefonszám: 06-24/ 432-916, 06-20/ 569-7051 
E-mail elérhetőség: kklgyejo@mail.tvnet.hu 

Vezető neve: Korsós Judit 

A szervezet munkaközvetítést, munkajogi tanácsadást, személyes álláskeresési 

tanácsadást, telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei 
részére. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 57 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból, 
illetve adományokból finanszírozza. 
 

3.2.5 Belvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Cím: 1056 Budapest, Havas u. 2. 

Telefon: 302-0100 

A szervezet az álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkajogi 
tanácsadást biztosít ügyfelei részére. A szervezet által biztosított 
szolgáltatásokat 2006-ban 25 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt normatív költségvetési forrásokból finanszírozza. 
 

3.2.6 Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Cím: 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 8. 
Telefonszám: 06-23/ 311-893 
E-mail elérhetőség: csaladsegito@biatorbagy.hu 
Vezető neve: Tóth Attila 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
munkajogi tanácsadást, személyes álláskeresési tanácsadást, telefonálási, 
internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 18 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból, illetve kiegészítő 
pályázati forrásból finanszírozza. 
 

3.2.7 Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 

Cím: 1012 Budapest, Attila út 89. 
Telefonszám: 356-8363 
E-mail elérhetőség: budavarossk@chello.hu 

Vezető neve: Madár Csaba 

mailto:budavarossk@chello.hu
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A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei 
részére. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 220 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési 
forrásokból és kisebb pályázati forrásokból finanszírozza. 
 

3.2.8 Budapest Hegyvidék XII. ker. Családsegítő és Gyermekjóléti 

Központ 

Cím: 1124 Budapest, Jagelló út 24. 
Telefonszám: 319-9299 Fax: 319-9301 
E-mail elérhetőség: nyulaskatalin@hotmail.com 

Vezető neve: Iring Zoltán 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, önéletrajz, motivációs levél írásában való segítségnyújtást, 
telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá 
a fővárosi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 75 fő vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 
 

3.2.9 Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 

Cím: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. 
Telefonszám: 06-24/ 523-306  
E-mail elérhetőség: csskrackeve@freemail.hu 

Vezető neve: Orováné Penke Tünde 

A szervezet személyes álláskeresési tanácsadást, telefonálási, internet-

böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által biztosított 
szolgáltatásokat 2006-ban 15 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 
 

3.2.10 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Cím: 2045 Törökbálint, Nyár u. 30. 
Telefonszám: 06-23/ 334-244 
E-mail elérhetőség: tbcsaladsegito@enternet.hu 

Vezető neve: Bucsek Ágnes 

A szervezet munkajogi tanácsadást, személyes álláskeresési tanácsadást, 
internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi és 
Pest megyei munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 30 fő vette igénybe. A 

mailto:csskrackeve@freemail.hu
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szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 
 

3.2.11 Csemői Gyermekjóléti Szolgálat 

Cím: 2713 Csemő, Petőfi S. u. 1. 
Telefonszám: 06-53/ 392-001 
E-mail elérhetőség: hivatal@csemo.axelero.net 

Vezető neve: Zámbó Andrea 

A szervezet személyes álláskeresési tanácsadást, telefonálási, internet-

böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 
 

3.2.12 Esély Családsegítő Szolgálat – Foglalkoztatási Tanácsadó 

Szolgálat 

Cím: 1073 Budapest, Kertész u. 28. 
Telefonszám: 322-0272, 322-5065 
E-mail elérhetőség: eselycss@gmail.com,allasker7@gmail.com  

Vezető neve: Tánczos Éva 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, önéletrajz, motivációs levél 
írásában való segítségnyújtást, telefonálási, internet-böngészési lehetőséget 
biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi munkaadókkal való közvetlen 
kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 
2006-ban 350 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív 
költségvetési forrásokból és kiegészítő pályázati forrásból finanszírozza. 
 

3.2.13 ESZEPSZ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Cím: 2151 Fót, Dózsa Gy. u. 12-14. 
Telefonszám: 06-27/ 360-625, 06-27/ 360-417 
E-mail elérhetőség: csaladsegito.fot@invitel.hu, gyjsz@invitel.hu 

Vezető neve: Majsai László 

A szervezet álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkaerő-
piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, képzési tanácsadást, 
telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá 
a fővárosi és Pest megyei munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre 
törekszik. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 169 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 
 

mailto:hivatal@csemo.axelero.net
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3.2.14 Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. 
Telefonszám: 06-28/ 513-605 Fax: 06-28/ 430-423 
E-mail elérhetőség: forras.segito@vnet.hu 

Vezető neve: Szabó Tünde 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkajogi tanácsadást, 
személyes álláskereséséi tanácsadást, telefonálási lehetőséget biztosít ügyfelei 
részére. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 210 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt Európai Uniós pályázati 
forrásból és kiegészítő normatív hozzájárulásból finanszírozza. 
 

3.2.15 Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 

Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 103. 
Telefonszám: 06-23/451-147 
E-mail elérhetőség: hid.budakeszi@freemail.hu 

Vezető neve: Koncz Gertrúd 

A szervezet álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, 
munkaközvetítést, személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, 
képzési tanácsadást, telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít 
ügyfelei részére, továbbá a fővárosi és Pest megyei munkaadókkal való 
közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által biztosított 
szolgáltatásokat 2006-ban 50 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 
 

3.2.16 Humánszolgáltató Központ 

Cím: 2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
Telefonszám: 06-53/ 350-457   

E-mail elérhetőség: human.sz.kp@invitel.hu 

Vezető neve: Gálné Szűcs Katalin 

A szervezet munkajogi tanácsadást, személyes álláskeresési tanácsadást, 
telefonálási, internet böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére a 
nagykőrösi kistérségre kiterjedő hatókörrel, továbbá a fővárosi és Pest megyei 
munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 300 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 

mailto:forras.segito@vnet.hu
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3.2.17 Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti 

Módszertani Központ 

Cím: 1193 Budapest, Táncsics M. u. 7. 
Telefonszám: 282-6512 Fax: 282-6512 
E-mail elérhetőség: kisgyerm@t-online.hu 

Vezető neve: Vighné Vincze Erzsébet 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkajogi tanácsadást, 

pályaorientációs, képzési tanácsadást, telefonálási, internet-böngészési 
lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi munkaadókkal való 
közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által biztosított 
szolgáltatásokat 2006-ban 700 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt normatív költségvetési forrásokból és kiegészítő pályázati 
forrásokból és adományokból finanszírozza. 
 

3.2.18 Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Címe: 2628 Szob, Szent Imre u. 12. 
Telefonszám: 06-27/ 570-690 / 32 és 34-es mellék 
E-mail elérhetőség: csgysztsz@invitel.hu 

Vezető neve: Újlaky Zoltán 

A szervezet személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési 
tanácsadást, telefonálási, internet böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei 
részére. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 20 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 
 

3.2.19 Kőbányai Önkormányzat Családsegítő Szolgálat 

Cím: 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 
Telefonszám: 261-8183, 262-2632 Fax: 264-3099 
E-mail elérhetőség: kcssk@externet.hu 

Vezető neve: Szabó Katalin Ildikó 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, telefonálási lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 324 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 

mailto:kisgyerm@t-online.hu
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3.2.20 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Álláskereső Irodája 

Cím: 1033 Budapest, Ladik u. 6. 
Telefonszám: 242-1819 
E-mail elérhetőség: kocsisne.hedvig@mmszbp.hu 
Vezető neve: Kocsisné Farmosi Hedvig 

A szervezet munkaközvetítést, munkajogi tanácsadást, személyes 
álláskereséséi tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, telefonálási, 
internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére a Közép-

magyarországi Régióra kiterjedő hatókörrel, továbbá a fővárosi és Pest megyei 
munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt normatív és kiegészítő pályázati forrásból, valamint 
adományokból finanszírozza. 
 

3.2.21 Monori Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Cím: 2200 Monor, Dobó István u. 6. 
Telefonszám: 06-29/411-037 
E-mail elérhetőség: monorcsal@monornet.hu 

Vezető neve: Ispány János 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
munkaközvetítést, személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, 
képzési tanácsadást, telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít 
ügyfelei részére, továbbá a fővárosi és Pest megyei munkaadókkal való 
közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által biztosított 
szolgáltatásokat 2006-ban 51 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza.  
 

3.2.22 Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő 

Szolgálat 

Cím: 1163 Budapest, Cziráki u. 22. 
Telefonszám: 402-1353, 403-2122, 403-0001 
E-mail elérhetőség: napra@interware.hu 

Vezető neve: Sapszon István  

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkajogi tanácsadást 
biztosít ügyfelei részére. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 
118 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív 
költségvetési forrásból finanszírozza. 
 

mailto:monorcsal@monornet.hu
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3.2.23 Nagykátai székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Cím: 2760 Nagykáta, Szabadság tér 18. 
Telefonszám: 06-29/ 440-484 
E-mail elérhetőség: csaladsegito@dunaweb.hu 
Vezető neve: Szegedi Tamara 

A szervezet személyes álláskeresési tanácsadást, telefonálási, internet-
böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által biztosított 
szolgáltatásokat 2006-ban 149 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 

 

3.2.24 Napos Oldal Szociális Központ 

Cím: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi út 5. 
Telefonszám: 06-26/ 330-310 
E-mail elérhetőség: naposoldal@pilisvorosvar.hu 

Vezető neve: Kovácsné Selymesi Erzsébet 

A szervezet álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, 
munkaközvetítést, személyes álláskeresési tanácsadást, telefonálási, internet 
böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által biztosított 
szolgáltatásokat 2006-ban 13 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 
 

3.2.25 Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 

Cím: 1035 Budapest, Váradi u. 9-11. 
Telefonszám: 250-1964 
E-mail elérhetőség: cstan3@kszki.obuda.hu 

Vezető neve: Zanáné Haleczky Katalin 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 

álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, önéletrajz írásában való segítségnyújtást, telefonálási, internet-
böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által biztosított 
szolgáltatásokat 2006-ban 220 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt normatív költségvetési forrásokból és kisebb pályázati forrásokból 
finanszírozza. 
 

3.2.26 Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ 

Cím: 1203 Budapest, Lajtha L. u. 5-7. 
Telefonszám: 283-0283 
E-mail elérhetőség: xxker.csaladsegito@mail.datanet.hu 

Vezető neve: Híres Angéla 

mailto:naposoldal@pilisvorosvar.hu
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A szervezet pályaorientációs, képzési tanácsadást, munkaközvetítést biztosít 
ügyfelei részére. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 420 fő 
vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési 
forrásból finanszírozza. 
 

3.2.27 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 

Családsegítő Szolgálat 

Cím: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. 
Telefonszám: 291-9467 

E-mail elérhetőség: csaladsegito18@freestart.hu 

Vezető neve: Kovács Krisztina 

A szervezet munkaerő-piaci szervezett klubfoglalkozásokat, munkajogi 
tanácsadást, telefonálási és internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei 
részére. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 509 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 
 

3.2.28 Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 

Cím: 1173 Budapest, Újlak u. 106. 
Telefonszám: 257-1624 Fax: 258-5181 
E-mail elérhetőség: csskbp17@enternet.hu  

Vezető neve: Galambos Pál 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
munkaközvetítést, pályaorientációs, képzési tanácsadást, személyes 
álláskeresési tanácsadást, önéletrajz, motivációs levél írásában való 
segítségnyújtást, telefonálási lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet 
által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 285 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 
 

3.2.29 „Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Cím: 2117 Isaszeg, Móricz Zs. u. 16. 
Telefonszám: 06-28/ 494-042 
E-mail elérhetőség: csalad.segito@fotnet.hu 
Vezető neve: Bakajsza Anna 

A szervezet munkaközvetítő tevékenységet, személyes álláskereséséi 
tanácsadást, telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei 
részére. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 11 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 
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3.2.30 Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 

Cím: 1061 Budapest, Hegedű u. 7. 
Telefonszám: 322-0623 
E-mail elérhetőség: tecsaszo@enternet.hu 

Vezető neve: Dr. Bárdos Kata 

A szervezet álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes 
álláskeresési tanácsadást, munkajogi tanácsadást, önéletrajz írásában való 
segítségnyújtást, telefonálási, internet böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei 
részére. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 300 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési 
forrásokból finanszírozza. 
 

3.2.31 Újbudai Humán Szolgáltató Központ 

Cím: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/b 
Telefonszám: 209-2411 Fax: 381-0660 
E-mail elérhetőség: hszk@hszk.ujbuda.hu 

Vezető neve: Kissné Tóth Katalin 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, önéletrajz, motivációs levél írásában való segítségnyújtást, 
telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá 
a fővárosi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 80 fő vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 
 

3.2.32 Újpalotai Családsegítő Szolgálat – Tartós 

munkanélkülieket Segítő Szolgálat  

Cím: 1156 Budapest, Kontyfa u. 3. 
Telefonszám: 416-0733 
E-mail elérhetőség: ucssz-tamussz@freemail.hu, ucssz@freemail.hu 
Vezető neve: Darányiné Bakos Éva 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
pályaorientációs, képzési tanácsadást, személyes álláskeresési tanácsadást, 
önéletrajz, motivációs levél írásában való segítségnyújtást, telefonálási, 
internet böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére biztosít ügyfelei 
részére. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 471 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 
 
 

mailto:tecsaszo@enternet.hu
mailto:hszk@hszk.ujbuda.hu
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3.2.33 Újpest SZEI Családsegítő Szolgálat 

Cím: 1043 Budapest, Deák F. u. 93. 
Telefonszám: 369-0602, 370-1777 

E-mail elérhetőség: csaladsegito@szei.hu 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, önéletrajz írásában való 
segítségnyújtást, telefonálási lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet 
által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 486 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásokból finanszírozza. 
 

3.2.34 Veresegyház Kistérség ESÉLY Alapellátási Központ 

Cím: 2113 Erdőkertes, Fő út 19. 
Telefonszám: 06-28/ 595-045 
E-mail elérhetőség: esely.kisterseg@citromail.hu 

Vezető neve: Nagyné Gódor Csilla 

A szervezet munkaközvetítést, személyes álláskeresési tanácsadást, internet 
böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi és Pest 
megyei munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 30 fő vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 

3.2.35 Vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Cím: 2220 Vecsés, Telepi u. 44/a 
Telefonszám: 06-29/ 350-294 (ez fax is)    06-29/552-542 
E-mail elérhetőség: cssegito@freemail.hu, gyejosz@freemail.hu 

Vezető neve: Tárnokiné Törő Krisztina 

A szervezet munkaközvetítést, személyes álláskeresési tanácsadást, 
pályaorientációs, képzési tanácsadást biztosít ügyfelei részére, továbbá a 

fővárosi és Pest megyei munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre 
törekszik. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 120 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 

3.2.36 Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

Cím: 1144 Budapest, Füredi park 6. 
Telefonszám: 364-3013 Fax: 220-0391 
E-mail elérhetőség:  zugloi-csaladsegito@chello.hu 

Vezető neve: Dr. Sziszik Erika 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
pályaorientációs, képzési tanácsadást biztosít ügyfelei részére. A szervezet 
által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 470 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 

mailto:csaladsegito@szei.hu
mailto:cssegito@freemail.hu
mailto:gyejosz@freemail.hu
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3.3 Tartósan munkanélküli, inaktív embereknek szóló 

projektek 
 

3.3.1 XVIII. kerületi Közmunka Egyesület 

„DOLGOS HÉTKÖZNAPOK”                                                                      
A projekt vezetője: Diószegi Gabriella 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 
Telefonszám: 291-1624, 292-3169 

E-mail elérhetőség: kozmunka@kozmunka18.hu 

A projekt 2006. 06. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 01. hó volt. A 
projekt hatóköre a fővárosra terjedt ki, elsődleges szolgáltatási elemei a 
személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások, munkaközvetítés, valamint a 
nyílt munkaerőpiacon való elhelyezés voltak. A projekt eredményeként 41 fő 
helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program a KMRMK által biztosított 
pályázati forrásból valósult meg. 
 

3.3.2 Budapest Kőbányai Önkormányzat Családsegítő Szolgálat  

ÁLLÁSKERESŐK KLUBJA 
A projekt vezetője: Bodroginé Hronyecz Ildikó 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 

Telefonszám: 261-8183  

A projekt 2006. 10. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 04. hó volt. A 
projekt hatóköre elsősorban Kőbányára terjedt ki, elsődleges szolgáltatási 
elemei a személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások, a nyílt 
munkaerőpiacon való elhelyezés voltak. A projekt eredményeként 11 fő 
helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program normatív költségvetési 
hozzájárulásból valósult meg. 

 

3.3.3 Életút Alapítvány  

MUNKAERŐ-PIACI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS MEGÚJÍTÁSA 
A projekt vezetője: Major Zsuzsa 
A projekt megvalósításának helye: Vác és Budapest 
Telefonszám: 06-27/ 302-893 
E-mail elérhetőség: eletut@eletut-vac.sulinet.hu 

A projekt 2007. 08. hóban indult, zárásának várható időpontja 2008. 03. hó. A 
projekt hatóköre Budapestre, valamint Vácra terjed ki, elsődleges szolgáltatási 
elemei a munkaközvetítés és a képzés. A projekt eredményeként 37 fő szerzett 
OKJ-s szakképesítést, és 40 fő helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program a 
KMRMK által biztosított pályázati forrásból működik. 
 

mailto:kozmunka@kozmunka18.hu
mailto:eletut@eletut-vac.sulinet.hu
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3.3.4 Humánszolgáltató Központ 

 „KRESZ” – A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS PARTNEREK 
INTEGRÁLT MODELLJE   
A projekt vezetője: Lengyel János 
A projekt megvalósításának helye: Cegléd 

A projekt 2007. 01. hóban indult, zárásának időpontja 2008. 01. hó volt. A 
projekt hatóköre a kistérségre terjedt ki, elsődleges szolgáltatási elemei a 
képzés, a felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás, a személyiség- és 
készségfejlesztő foglalkozások, a munkaközvetítés, a nyílt munkaerőpiacon 
való elhelyezés voltak. A projekt eredményeként 15 fő szerzett OKJ-s 

szakképesítést, és 10 fő helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program a 
HEFOP által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
 

3.3.5 Humánszolgáltató Központ, Nagykőrös  

ESÉLLYEL A MUNKA VILÁGÁBA                                                                    
A projekt vezetője: Farkas Gabriella 
A projekt megvalósításának helye: Magyarország 7 régiója 
Telefonszám: 06-20/ 366-4106 

E-mail elérhetőség: gabriella.farkas@arshumana.hu 

 
A projekt 2006. 01. hóban indult, zárásának várható időpontja 2008. 08. hó. A 
projekt hatóköre országos, elsődleges szolgáltatási elemei a betanító képzés, a 
felkészítő foglalkoztatás, a személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások, 
valamint a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezés. A projekt várható 
eredményeként a bevonásra került 490 fő többsége megtarthatja 
munkahelyét, illetve a nyílt munkaerőpiacon helyezkedik el. A program az 
EQUAL által biztosított pályázati forrásból valósul meg. 
 

3.3.6 Irmák Kht.                                           

ÚJ FOGLALKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK A MUNKAERŐPIACRÓL 
KISZORULT EMBEREK SZÁMÁRA                                  
A projekt vezetője: Vízvári Csilla 
A projekt megvalósításának helye: Albertirsa és Csobánka 
Telefonszám: 06-53/ 342-047 

E-mail elérhetőség: baranysandor@irmak.hu 

A projekt 2006. 9. hóban indult, zárásának várható időpontja 2008. 08. hó. A 
projekt hatóköre regionális, elsődleges szolgáltatási elemei a betanító képzés, 
a felkészítő foglalkoztatás, a személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások, 
valamint a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezés. A projekt várható 
eredményeként 30 fő helyezkedik el a munkaerőpiacon. A program a ROP által 
biztosított pályázati forrásból valósul meg. 
 

mailto:gabriella.farkas@arshumana.hu
mailto:baranysandor@irmak.hu
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3.3.7 Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ SZEMÉLYEK MUNKAERŐ-PIACI 
INTEGRÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA                                                            
A projekt vezetője: Kocsisné Farmosi Hedvig 
A projekt megvalósításának helye: Közép-magyarországi Régió 
Telefonszám: 242-1819  

E-mail elérhetőség: kocsisne.hedvig@mmszbp.hu 

A projekt 2007. 10. hóban indult, zárásának várható időpontja 2008. 10. hó. A 
projekt hatóköre regionális, elsődleges szolgáltatási elemei a felkészítő 
foglalkoztatás, a mentori támogatás, a munkaközvetítés és a nyílt 
munkaerőpiacon való elhelyezés. A projekt várható eredményeként a 
bevonásra került 50 fő döntő része a nyílt munkaerőpiacon helyezkedik el. A 
program a HEFOP által biztosított pályázati forrásból valósul meg. 
 

3.3.8 Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORTOK SZÁMÁRA NYÚJTANDÓ 
INTEGRÁLT MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS 
A projekt vezetője: Kuti Zsolt 
A projekt megvalósításának helye: Váci kistérség  
Telefonszám: 06-30/ 686-2821 

E-mail elérhetőség: kuti.zsolt@voroskereszt.hu 

A projekt 2007. 04. hóban indult, zárásának várható időpontja 2008. 04. hó. A 
projekt hatóköre kistérségi, elsődleges szolgáltatási elemei a képzés, a mentori 
támogatás, a személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások, a 
munkaközvetítés, a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezés. A projekt várható 
eredményeként 40 fő szerez OKJ-s szakképesítést, 20 fő helyezkedik el a nyílt 
munkaerőpiacon. A program a HEFOP által biztosított pályázati forrásból és 
adományokból valósul meg. 
 

3.3.9 MÁFOSZ                                                           

„ÚJRA DOLGOZOM” 
A projekt vezetője: Tóth István 
A projekt megvalósításának helye: Közép-Magyarország  
Telefonszám: 06-76/ 415-815 

E-mail elérhetőség: cintcenter@t-online.hu 

A projekt 2006. 04. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 09. hó volt. A 
projekt hatóköre regionális volt, elsődleges szolgáltatási elemei a mentori 
támogatás, a személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások, a 
munkaközvetítés és a képzés voltak. A projekt eredményeként 27 fő szerzett 
OKJ-s szakképesítést és 207 fő helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program 
a HEFOP által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 

mailto:kocsisne.hedvig@mmszbp.hu
mailto:kuti.zsolt@voroskereszt.hu
mailto:cintcenter@t-online.hu
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4 Megváltozott munkaképességű emberek 

4.1 Megváltozott munkaképességűeknek szóló kiemelt 
projektek és szolgáltatások 

 

4.1.1 KMRMK - Rehabilitációs tanácsadás 

Telefonszáma/Faxszáma: 303-
0722/141. mellék 
Kapcsolattartó neve: Várkonyi Éva 
E-mail: varkonyie@lab.hu 

 

Az egészségkárosodottakat vagy fogyatékossággal élőket a legnagyobb 
hátrány a munkaerőpiacon éri.  Nagy részük tartós inaktivitásba kényszerül.  
A foglalkozási rehabilitáció célja a megváltozott munkaképességű munkanélküli 
álláshoz segítse úgy, hogy képességeit a lehető legteljesebb módon 
érvényesíthesse.  A szolgáltatásban megvalósul a rehabilitációs eljárásba 
vonás, valamint a munkaügyi központ megfelelő szolgáltatásinak közvetítése 
az ügyfelek részére. 
 
 

4.1.2 Motiváció Alapítvány 

Címe: 1055 Budapest, Honvéd u 22. 
Telefonszáma/Faxszáma: 318-99-20 
Kapcsolattartó neve: Csapó Gábor 
 
KOMPLEX MUNKAKÖZVETÍTŐ ÉS TANÁCSADÓ 
SZOLGÁLTATÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA 

 
Programvezető neve: Csapó Gábor 

Elérhetősége: csapo.gabor1@chello.hu 

A Motiváció Alapítvány 1991-ben alakult, a fővárosban élő fogyatékos 
személyek mindennapi életvitelében, társadalmi beilleszkedéséhez nyújt 
segítséget különböző szolgáltatások működtetésével. Munkatársaik nagy része 
fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű. Az Alapítvány több mint 15 
éves működése során következetesen törekedett arra, hogy a fogyatékos 
emberek szükségleteit messzemenően figyelembe véve mindjobban lefedjék. 
Szolgáltatásaikkal az igények minél komplexebb kielégítését biztosítják. Az 
ügyfélkörükbe tartoznak a mozgássérülteken kívül a látás- és a hallássérültek, 
az enyhén értelmi fogyatékosok és a megváltozott munkaképességű, 
egészségkárosodott emberek  

mailto:varkonyie@lab.hu
mailto:varkonyie@lab.hu
mailto:varkonyie@lab.hu
mailto:varkonyie@lab.hu
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A 2007. augusztustól 2008. júliusig OFA forrásból megvalósuló projekt célja a 
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek számára komplex 
munkaközvetítést és tanácsadást nyújtó szolgáltatás és a munkaadók számára 
munkaerő-közvetítő és komplex tanácsadó tevékenység biztosítása, valamint a 
szolgáltatást nyújtó szervezetek közötti hálózat megerősítése. 
A projekt kapcsán megvalósított tevékenységek keretein belül sor kerül a 
megváltozott munkaképességű ügyfelek felkutatására, személyes 
felkeresésére, komplex helyi igényekhez igazodó és személyre szabott 
szolgáltatásokba való bevonására (munkaerő-piaci képzés és foglalkoztatás, 
információs tanácsadás, munka-, pálya-, álláskeresési, pszichológiai 

tanácsadás, munkaközvetítés). 
A projekt fontos eleme a munkaadókkal történő kapcsolatfelvétel - folyamatos 
kapcsolattartás, melynek kapcsán az ügyfelek számára személyre szabott 
álláslehetőségek kerülnek feltárásra. 
A projektbe bevont ügyfelek közül várhatóan legalább 40 főt sikerül a 
munkaerőpiacon tartósan elhelyezni, s közel 50 munkaadóval alakítanak ki 
partneri kapcsolatot. 
 

Salva Vita Alapítvány 
Címe: 1073 Budapest Erzsébet körút 13. III/3., 
székhely: 1081 Bp. Népszínház u. 17. 
Telefonszáma/Faxszáma: 323-1256; 323-1257; 
Email címe: info@salvavita.hu 
Kapcsolattartó neve: Vincze Zsuzsanna 
 
TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS 
 
Felelős neve: Jásper Éva 
Elérhetősége: 06 70 452 4067  

A szervezet küldetése, hogy hozzájáruljon az értelmi sérült (tanulásban 

akadályozott, értelmileg akadályozott, enyhén autista, alacsony iskolázottságú, 
epilepsziás, részképesség zavarral élők) és a látássérült emberek társadalmi 
esélyegyenlőségének megvalósulásához és egy sokszínű, befogadó társadalom 
felépítéséhez. Céljuk, hogy segítsék az értelmi sérült emberek önálló 
életvitelét, társadalmi beilleszkedését.  
Az értelmi sérült embereknek komoly gondot jelent az eligazodás, az 
érdekérvényesítés, a munkavállalás. Segítség nélkül tartós munkanélkülivé 
válnak, mentális állapotuk tovább romlik, motivációjuk elsorvad, 
viselkedéskultúrájuk, munkaalkalmasságuk hanyatlik. A látássérültek általában 
rendelkeznek szakképesítéssel, de ezek vagy nem igazodnak a munkaerő-piaci 
elvárásokhoz, vagy a látássérült ember életút-elképzeléseivel nincsenek 
összhangban. Más esetekben a munkáltatók, megfelelő információ hiányában, 
idegenkednek a sérült munkavállaló foglalkoztatásától. 
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A szolgáltatás célja az értelmi fogyatékos és a látássérült emberek számára az 
integrált munkaerő-piacon való sikeres elhelyezkedést elősegítő, munkára 
felkészítő tanácsadás nyújtása, és a munkahely megtartása. A szolgáltatást 
egyénre szabottan, egyéni szükségletekhez, igényekhez igazodóan nyújtják.  
A szolgáltatás keretében az ügyfelek komplex felmérésén túl sor kerül a 
munkára való felkészítésükre, a munkaadók célzott, személyes megkeresésére, 
az ügyfelek munkahelyekre való kiközvetítésére és (fő innovatív elemként) a 
kísérő mentori támogatásra, melyben az ügyfelet személyes segítő támogatja 
a munkahelyen való beilleszkedésben, a munkafolyamat elsajátításában.  
A szolgáltatással a 2006-2007. évben elért személyek száma összesen 360 fő 

volt.  
Az Alapítvány széles partneri rendszerre építi szolgáltatásait. Nagy hangsúlyt 
fektetnek a munkaadókkal való kapcsolatépítésre, a sérült emberekkel 
kapcsolatos információik bővítésére, a partneri viszony kialakítására.  
A szolgáltatást, működtetését alapvetően pályázati forrásokból és 
adományokból fedezik, így annak biztosításában nehézséget okoz, hogy 
folyamatosságát olykor veszélyezteti a pályázati források elszámolásánál sok 
esetben tapasztalható késedelmes finanszírozás. 
 

4.2 Megváltozott munkaképességűeknek szóló 
szolgáltatások 

4.2.1 Abony és Térsége Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06-53/ 886-624, 06-53/ 361-707 
E-mail elérhetőség: bagdacs.monika@abonyestersege.hu  

Vezető neve: Kalász Zoltán 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, jogi-vállalkozási tanácsadást, telefonálási, internet-böngészési 
lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által kistérségi hatókörrel 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 50 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból finanszírozza. 
 

4.2.2 Emberbarát Alapítvány 

Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 
Telefonszám: 431-9792 Fax: 431-9796 
E-mail elérhetőség: emberbarat@emberbarat.hu 

Vezető neve: Bereczki Sándor 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, egyes szakmai 
tevékenységekben képzést, betanítást, telefonálási, internet-böngészési 

mailto:bagdacs.monika@abonyestersege.hu
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lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által országos hatókörrel 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 112 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból, normatív költségvetési forrásból 
és adományokból finanszírozza. 
 

4.2.3  „Humán erőforrás” Szakképzést Támogató Közhasznú 

Alapítvány 

Cím: 1056 Budapest, Molnár u. 19. 
Telefonszám: 365-4312 

E-mail elérhetőség: info@hea.hu 

Vezető neve: Tóth Éva Mária 

A szervezet pályaorientációs, képzési tanácsadást, egyes szakmai 
tevékenységekben képzést, betanítást biztosít ügyfelei részére. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból, és adományokból finanszírozza. 
 

4.2.4 Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Kht. 

Cím: 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115. 
Telefonszám: 06-53/ 342-047, 06-53/ 342-016 
E-mail elérhetőség: baranysandor@irmak.hu  
Vezető neve: Bárány Sándor 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, egyes 
szakmákban képzéseket, betanítást. A szervezet által fővárosi és kistérségi 
hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 35 fő vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból finanszírozza. 
 

4.2.5 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szenvedélybetegek 

Nappali Intézménye 

Cím: 1139 Budapest, Országbíró u. 16. 
Telefonszám: 320-8253, 06-30/ 749-2258 
E-mail elérhetőség: moszorszagbiro@mail.externet.hu  

Vezető neve: Kánya Krisztina 

A szervezet munkajogi tanácsadást, munkaközvetítő tevékenységet, személyes 
álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, telefonálási, 
internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által 
országos hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 203, főleg 
szenvedélybetegséggel küzdő ügyfél vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt pályázati forrásból finanszírozza. 
 

4.2.6 Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 

Cím: 1055 Budapest, Honvéd u. 22. 

mailto:baranysandor@irmak.hu
mailto:moszorszagbiro@mail.externet.hu
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Telefonszám: 318-9920 
E-mail elérhetőség: vezeto@mail.tvnet.hu 

Vezető neve: Dávid István (munkaerő-piaci szolgálat: Csapó Gábor) 

 
A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkaközvetítő 
tevékenységet, személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési 
tanácsadást biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi munkaadókkal való 
közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által fővárosi hatókörrel 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 898 fő, főleg mozgás- és érzékszervi 
fogyatékos ügyfél vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt 
pályázati forrásokból és adományokból finanszírozza. 
 

4.2.7 Napos Oldal Szociális Központ 

Cím: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi út 5. 
Telefonszám: 06-26/ 330-310 
E-mail elérhetőség: naposoldal@pilisvorosvar.hu 

Vezető neve: Kovácsné Selymesi Erzsébet 

A szervezet álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, 
munkaközvetítést, személyes álláskeresési tanácsadást, telefonálási, internet-
böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által biztosított 
szolgáltatásokat 2006-ban 13 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 
 

4.2.8 Napra Forgó Rehabilitációs Kht. 

Cím: 2030 Érd, Felső u. 2. 
Telefonszám: 23-520-682 
Email címe: iroda@napra-forgo.hu  

Vezető neve: Nagy Péter 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, munkatapasztalat-szerzési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, 
továbbá a fővárosi és Buda környéki munkaadókkal való közvetlen kapcsolat 
kiépítésre törekszik. A szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 209 
fő (123 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló) vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból finanszírozza. 
 

4.2.9 Salva Vita Alapítvány 

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 13. III/3. 
Telefonszám: 323-1256 Fax: 210-0927 

E-mail elérhetőség: info@salvavita.hu, vincze.zsuzsanna@salvavita.hu 

mailto:naposoldal@pilisvorosvar.hu
mailto:iroda@napra-forgo.hu
mailto:info@salvavita.hu
mailto:vincze.zsuzsanna@salva
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Vezető neve: Vég Katalin 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkaközvetítő 
tevékenységet, személyes álláskeresési tanácsadást, mentori támogatást 
biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi munkaadókkal való közvetlen 
kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által fővárosi hatókörrel biztosított 
szolgáltatásokat 2006-ban 190 fő, főleg értelmi fogyatékos ügyfél vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból és 
adományokból finanszírozza. 
 

4.2.10 Újbudai Humán Szolgáltató Központ 

Cím: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/b 
Telefonszám: 209-2411 Fax: 381-0660 
E-mail elérhetőség: hszk@hszk.ujbuda.hu 

Vezető neve: Kissné Tóth Katalin 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, önéletrajz, motivációs levél írásában való segítségnyújtást, 
telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá 
a fővárosi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 80 fő vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 
 

4.2.11 Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete - Civil 

Munkaközvetítő Iroda 

Cím: 2225 Üllő, Pesti út 124. 
Telefonszám: 06-29/ 321-876 

E-mail elérhetőség: kun.balazs@civilkht.hu 

Vezető neve: Kun Balázs 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkaközvetítő 
tevékenységet, személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési 
tanácsadást, önéletrajz, motivációs levél írásában való segítségnyújtást, 
telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá 
a fővárosi és a kistérségi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre 
törekszik. A szervezet által kistérségi hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 
2006-ban 175 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati 
forrásból finanszírozza. 
 

4.2.12 Veresegyház Kistérség ESÉLY Alapellátási Központ 

mailto:hszk@hszk.ujbuda.hu
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Cím: 2113 Erdőkertes, Fő út 19. 
Telefonszám: 06-28/ 595-045 
E-mail elérhetőség: esely.kisterseg@citromail.hu 
Vezető neve: Nagyné Gódor Csilla 

A szervezet munkaközvetítést, személyes álláskeresési tanácsadást, internet-
böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi és pest 
megyei munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 30 fő vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 
 

4.3 Megváltozott munkaképességűeknek szóló projektek 
 

4.3.1 Civil Munkaközvetítő Iroda  

REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT 
TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA 
A projekt vezetője: Kun Balázs 
A projekt megvalósításának helye: Monor és Gyál kistérsége 
Telefonszám: 06-29/ 321-876 

E-mail elérhetőség: kun.balazs@civilkht.hu 

A projekt 2006. 09. hóban indult, zárásának várható időpontja 2008. 03. hó. A 
projekt hatóköre kistérségi, elsődleges szolgáltatási elemei a képzés, a 
felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás, a személyiség- és 
készségfejlesztő foglalkozások, a munkaközvetítés és a nyílt munkaerő-piacon 
való elhelyezés. A projekt eredményeként 41 fő szerzett OKJ-s szakképesítést 
és 60 fő helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program a HEFOP által 
biztosított pályázati forrásból működik. 
 

4.3.2 Emberbarát Alapítvány 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ EMBEREK MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉSE ÉS 
FOGLALKOZTATÁSA 
A projekt vezetője: Bereczki Sándor 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 
Telefonszám: 431-9792 

E-mail elérhetőség: emberbarat@emberbarat.hu 

A projekt 2006. 05. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 06. hó volt. A 
projekt hatóköre az egész országra kiterjedt, elsődleges szolgáltatási elemei a 
betanító képzés, a felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás, a 
személyiség és készségfejlesztő foglalkozások, a munkaközvetítés, a nyílt 
munkaerő-piacon való elhelyezés voltak. A projekt eredményeként 22 fő 
szerzett OKJ-s szakképesítést és 17 fő helyezkedett el a munkaerő-piacon. A 
program a HEFOP által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 

mailto:kun.balazs@civilkht.hu
mailto:emberbarat@emberbarat.hu
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4.3.3 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 

Érdekvédelmi Szövetsége                                                                   

„ÖNÉRVÉNYESÍTÉS EGYÜTT, KÖZÖSEN” 
A projekt vezetője: Farkasné Gönczi Rita 
A projekt megvalósításának helye: Budapest, Nyíregyháza, Tata, 
Szeged, Iklad 
Telefonszám: 411-1356, 411-1357 

E-mail elérhetőség: efoesz@efoesz.hu 

A projekt 2005. 07. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 12. hó volt. A 
projekt hatóköre az egész országra kiterjedt, elsődleges szolgáltatási eleme a 
személyiség- és készségfejlesztő foglalkozás volt. A projekt eredményeként 6 
fő helyezkedett el a munkaerő-piacon. A program a HEFOP által biztosított 
pályázati forrásból valósult meg. 
 

4.3.4 „Humán Erőforrás” Szakképzést Támogató Közhasznú 

Alapítvány 

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK 
FOGLALKOZTATHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA 
A projekt vezetője: Tóth Éva Mária 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 
Telefonszám: 365-4312 

E-mail elérhetőség: info@hea.hu 

A projekt 2005 04. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 01. hó volt. A 
projekt hatóköre a fővárosra terjedt ki, elsődleges szolgáltatási elemei a 
felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás és a nyílt munkaerő-piacon való 
elhelyezés voltak. A projekt eredményeként 21 fő szerzett OKJ-s 
szakképesítést és 17 fő helyezkedett el a munkaerő-piacon. A program a 

HEFOP által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
 

4.3.5 Informatikai Vállalkozások Szövetsége                                                   

„IT-MENTOR”- AZ INFORMATIKAI SZEKTOR MINT MUNKAADÓ 
A projekt vezetője: Balogh István és Bonyhádi Zsuzsanna 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 
Telefonszám: 266-6346 
E-mail elérhetőség: it-mentor@ivsz.hu 

A projekt 2005. 07. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 09. hó volt. A 
projekt hatóköre Budapestre terjedt ki, elsődleges szolgáltatási elemei a 
betanító képzés, felkészítő foglalkoztatás, mentori képzés, munkaközvetítés 
voltak. A projekt eredményeként 42 fő szerzett OKJ-s szakképesítést és 23 fő 

mailto:efoesz@efoesz.hu
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helyezkedett el a munkaerő-piacon. A program a HEFOP által biztosított 
pályázati forrásból valósult meg. 
 
 

4.3.6 Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 

KOMPLEX MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS  
A projekt vezetője: Kovács Zsuzsanna 
A projekt megvalósításának helye: Budapest  
Telefonszám: 318-9920 

E-mail elérhetőség: vezeto@mail.tvnet.hu 

A projekt 2005. 03. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 08. hó volt. A 
projekt hatóköre Budapestre terjedt ki, elsődleges szolgáltatási elemei a 
személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások, a munkaközvetítés, a nyílt 
munkaerőpiacon való elhelyezés voltak. A projekt eredményeként 96 fő 
helyezkedett el a munkaerő-piacon. A program a HEFOP által biztosított 
pályázati forrásból valósult meg. 
 

VARIÁCIÓK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓRA 
A projekt vezetője: Dávid István 
A projekt megvalósításának helye: Budapest, Vecsés, 
Szigetszentmiklós, Fülöpszállás  
Telefonszám: 317-4417 
E-mail elérhetőség: info@motivacio.hu 

A projekt 2005. 01. hóban indult, zárásának várható időpontja 2008. 05. hó. A 
projekt hatóköre országos, elsődleges szolgáltatási elemei a képzés, a 
felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás, a személyiség- és 
készségfejlesztő foglalkozások. A projekt eredményeként 35 fő szerzett OKJ-s 
szakképesítést. A program az EQUAL által biztosított pályázati forrásból 
működik. 

 

4.3.7 Salva Vita Alapítvány                          

„MUNKAHELYI GYAKORLAT”                                                                
A projekt vezetője: Palkovics Rozália 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 
Telefonszám: 323-1256 

E-mail elérhetőség: palkovics.rozalia@salvavita.hu 

A projekt 1996 óta folyamatosan működik, országos hatókörrel. Elsődleges 
szolgáltatási elemei a betanító képzés, a afelkészítő foglalkoztatás,  mentori 
támogatás, a személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások. A projekt 
eredményeként 60 fő helyezkedett el a munkaerő-piacon. A program pályázati 
forrásokból valósul meg. 
 

mailto:vezeto@mail.tvnet.hu
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4.3.8 Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális 

Egyesülete 

LÁTÁSSÉRÜLTEK ALTERNATÍV KÉPZÉSE ÉS FOGLALKOZTATÁSA 
A projekt vezetője: Fodor Ágnes 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 
Telefonszám: 422-0438, 422-0439 

E-mail elérhetőség: info@vgyke.com 

 
A projekt 2005. 07. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 04. hó volt. A 
projekt hatóköre országos volt, elsődleges szolgáltatási elemei a személyiség- 
és készségfejlesztő foglalkozások, a munkaközvetítés, a nyílt munkaerőpiacon 
való elhelyezés voltak. A projekt eredményeként 35 fő szerzett OKJ-s 
szakképesítést és 27 fő helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program a 
HEFOP által biztosított pályázati forrásból és adományokból valósult meg. 

mailto:info@vgyke.com
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5 Romák 

5.1 Romáknak szóló kiemelt projektek és szolgáltatások 
 

5.1.1 1000 MESTER EGYESÜLET 

Címe: 2318. Szigetszentmárton, Dunapart 

alsó 1. 
Telefonszáma/Faxszáma: 06-24-410 855 
Email címe: 
1000mesteregyesulet@vipmail.hu 
Kapcsolattartó neve: Juhász Ildikó 
 
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ EMBEREK 
(KÖZTÜK ROMÁK) FOGLALKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSA 
 
Programvezető neve: Juhász Ildikó 

Elérhetősége: 06-24-456 694 

Az Egyesület elsősorban képző intézmény, amely a hátrányos helyzetű, 
szakképzetlen, munkanélküli (főleg roma) fiatalok, felnőttek munkaerő-piaci 
(re)integrációját valósítja meg. 
Az Egyesület projektgyakorlata 7 éves. Céljuk a hátrányos helyzetű emberek 
életminőségének javítása tranzitfoglalkoztatási projektek megvalósításával. 
Hosszú távon minimálisra szeretnék csökkenteni a régióban a regisztrált és a 
látens munkanélküli roma fiatalok számát. 
Jelen projektben 36 fő képzése és foglalkozatása valósult meg 2006. júniustól 
2007. júniusig. 

A projektrésztvevők összetételénél dinamikus egyensúly biztosítására 
törekedtek, mindkét nem jelenléte, a roma származás és a fogyatékkal élők 
részvételének biztosítása tekintetében. 
A projekt hatóköre regionális volt, elsődleges szolgáltatási elemei a képzés, a 
felkészítő foglalkoztatás és a munkaközvetítés voltak. 
 A projektrészvevők közül 12 fő kőműves, 12 fő szobafestő - mázoló -tapétázó, 
12 fő kerti munkás képzésekbe kapcsolódott be. A program eredményeképpen 
34 fő teljesítette az OKJ vizsgakövetelményeket, jelenleg 20 fő áll főállású 
munkaviszonyban. 
A képzés és foglalkoztatás mellett biztos munkavállalói ismeretek nyújtására, a 
projektrésztvevők szociális deprivációjának minél magasabb fokú oldására, a 
munkavállaláshoz szükséges kulcsképességek kialakítására törekedtek. A 
projektben tapasztalható lemorzsolódás (4 fő) fő oka a résztvevők rossz 
szociális hátterében volt keresendő. 
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A program a HEFOP által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
 

5.1.2 SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 

Címe: 1024 Budapest, Rómer 22-24. V. 15. 
Telefonszáma/Faxszáma: 316-4987, 212-
2179  
Email címe: seed@seed.hu 
Kapcsolattartó neve: Horváth Anna 
 

FELNŐTTOKTATÁS 
 
Felelős neve: Laczkó Zsuzsa 

Elérhetősége:212-2179 

A szervezet küldetése szerint erőforrásaival – tudástőke, legjobb gyakorlatok – 
segíti az esélyegyenlőség érvényesülését, a vállalkozók és a civilek 
fenntartható fejlődését, növekedését. 
Az ügyfelek igényei alapján tevékenységünk részévé vált a non-profit szektor 
erősítése, a hátrányos helyzetű és kisebbségi csoportok gazdasági és közéleti 
szerepvállalásának segítése is. 
Az Alapítvány kezdettől fogva a vállalkozások méretéhez, fejlődési 
szakaszaihoz és a vállalkozók sajátosságaihoz igazodó alapszintű és 
szaktanácsadást, illetve az önfoglalkoztatóvá válást, a vállalkozás indítását és 
megerősödését segítő tréningeket kínál ügyfeleinek. 
Az Alapítvány szolgáltatásaival elérni kívánt kiemelt célcsoport a roma 
munkanélkülieké, akik vállalkozást indítanak. A szolgáltatással a 2006-2007 
évben elért személyek száma összesen 1100 fő volt. 
 
Az Alapítvány akkreditált felnőttképzési intézmény (AL-0378). Jelenleg négy 
akkreditált programja van ezek: 

 Tudnivalók tanulnivalók, tennivalók vállalkozóknak 

 Tréning a társadalmi nemek közötti esélyegyenlőség erősítésére a 
diszkrimináció ellen 

 Az EU csatlakozással kapcsolatos általános tudnivalók – a vállalkozók 
felkészítésének speciális képzési programja 

 Tudnivalók, tanulnivalók, tennivalók – a távmunka 
 
A tanácsadások révén a vállalkozások indítása megalapozottabbá válik, a 
kockázatok elkerülésére nagyobb lehetőség adódik, és ez hozzájárul a kezdő 
vállalkozók bukási arányának mérsékléséhez. A vállalkozói tréningek sikeres 
elvégzése után a résztvevők tudatosabban végzik munkájukat, alkalmazzák az 
üzleti tervezéshez szükséges ismereteket és készségeket. A jobb menedzsment 
révén kézzelfoghatóvá válik a likviditási problémák csökkenése, a túlélési 
szakasz lerövidülése, és a korábbinál tudatosabb a növekedési pályára lépés is.  
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A szolgáltatások fenntartásánál problémát jelent a finanszírozás, azok 
működtetése folyamatos pályázati kényszert jelent, ugyanis az ügyfélkör 
fizetőképessége gyenge. 
 

5.2 Romáknak szóló szolgáltatások 
 

5.2.1 Ec-Pec Alapítvány 

Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 22. 
Telefonszám: 486-2850 Fax: 266-3463 

E-mail elérhetőség: pallviktoria@citromail.hu 
Vezető neve: Pap Sára 

A szervezet pályaorientációs, képzési tanácsadást, egyes szakmai 
tevékenységekben képzést, betanítást biztosít ügyfelei részére. A szervezet 
által fővárosi hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 1300 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból finanszírozza. 
 

5.2.2 Humánszolgáltató Központ 

Cím: 2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
Telefonszám: 06-53/ 350-457   
E-mail elérhetőség: human.sz.kp@invitel.hu 

Vezető neve: Gálné Szűcs Katalin 

A szervezet munkajogi tanácsadást, személyes álláskeresési tanácsadást, 
telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére a 
nagykőrösi kistérségre kiterjedő hatókörrel, továbbá a fővárosi és pest megyei 
munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 300 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 
 

5.2.3 Közéleti Roma Nők Egyesülete 

Cím: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 
Telefon: 219-0810, 219-0811 Fax: 215-3926 
E-mail elérhetőség: romanok@citromail.hu 

Vezető neve: Kozma Blanka 

A szervezet munkajogi tanácsadást, munkaközvetítői tevékenységet, 
személyes álláskeresési tanácsadást, telefonálási, internet-böngészési 
lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által fővárosi és BAZ megyei 
hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 200 fő vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból finanszírozza. 
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5.2.4  Magyarországi Roma Parlament 

Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 6. 
Telefon: 210-4798 
E-mail elérhetőség: roma.parlament@chello.hu 
Vezető neve: Zsigó Jenő 

A szervezet munkajogi tanácsadást, személyes álláskeresési tanácsadást, 
telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A 
szervezet által fővárosi hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 120 fő 
vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból 
finanszírozza. 

 

5.2.5 Veresegyház Kistérség ESÉLY Alapellátási Központ 

Cím: 2113 Erdőkertes, Fő út 19. 
Telefonszám: 06-28/ 595-045 
E-mail elérhetőség: esely.kisterseg@citromail.hu 

Vezető neve: Nagyné Gódor Csilla  

A szervezet munkaközvetítést, személyes álláskeresési tanácsadást, internet-
böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi és pest 
megyei munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 30 fő vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból 
finanszírozza. 
 

5.3 Romáknak szóló projektek 

 

5.3.1 Ec-Pec Alapítvány 

ESÉLYNÖVELŐ ROMA KOORDINÁTOROK KÉPZÉSE ÉS 
FOGLALKOZTATÁSA 

A projekt vezetője: Pethő Melinda 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 
Telefonszám: 486-2850 

E-mail elérhetőség: ecpec@ecpec.hu 

A projekt 2005. 09. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 12. hó volt. A 
projekt hatóköre országos volt, elsődleges szolgáltatási elemei a felkészítő 
foglalkoztatás, a munkaközvetítés, a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezés 
voltak. A projekt eredményeként 23 fő szerzett OKJ-s szakképesítést, és 18 fő 
helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program az EQUAL által biztosított 
pályázati forrásból valósult meg. 

mailto:ecpec@ecpec.hu


 52 

 

5.3.2 Közéleti Roma Nők Egyesülete 

ROMA MUNKAERŐ-PIACI HÁLÓZAT 
A projekt vezetője: Raduly Iván 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 
Telefonszám: 219-0810 

E-mail elérhetőség: romanok@citromail.hu 

A projekt 2007. 03. hóban indult, zárásának várható időpontja 2008. 03. hó. A 
projekt hatóköre országos. Elsődleges szolgáltatási elemei a személyiség- és 

készségfejlesztő foglalkozások, valamint a nyílt munkaerő-piacon való 
elhelyezés. A projekt eredményeként várhatóan 50 fő helyezkedik el a 
munkaerőpiacon.  
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6 Hajléktalanok 

6.1 Hajléktalanoknak szóló kiemelt projektek és 
szolgáltatások 

6.1.1 KMRMK Haller utcai Kirendeltség 

Címe: 1096 Budapest, IX. Haller u. 
6. 

Kirendeltségvezető:  
Ehmann Zoltán 
Telefon: 334-2926 
Fax: 334-2926        

E-mail:ehmannz@lab.hu 

A hajléktalan embereket is fogadó kirendeltség működtetésének célja az, hogy 
a fővárosban élő hajléktalan munkanélküliek egy helyen tudják intézni 
különböző munkaügyi problémáikat. Küldetése, hogy szolgáltatásaival a 
hajléktalan munkanélküli embereket reintegrálja az elsődleges 
munkaerőpiacra. 
A Munkaügyi Központ működési alapelve, hogy szervezeti és szolgáltatási 
felépítését a fővárosi munkaerőpiac strukturális sajátosságaival összefüggő 
igényeknek megfelelően alakítsa ki.  
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 

 támogatásokhoz és eszközökhöz való hozzáférés segítése: az aktív és a 
passzív munkaerőpiaci eszközök teljes körének biztosítása, 

 munkaközvetítés: munkaadókkal való kapcsolat kiépítésén keresztül üres 
álláshelyek feltárása, az ügyfél részére képzettségének, képességeinek, 
helyzetének megfelelő álláshely közvetítése, 

 intenzív álláskeresés támogatása, 

 munkavállalási tanácsadás biztosítása. 
 

6.1.2 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 

Címe: Budapest., 1134 Dózsa Gy. út 152. 
Telefonszáma/Faxszáma: 238-9500/238-9502 
Email címe: titkarsag@bmszki.hu 
Kapcsolattartó neve: Keserű Zsolt – kezso8@yahoo.com 
BMSZKI ÁLLÁSKERESŐ IRODA 
Felelős neve: Nagy István 
Elérhetősége:sunocske@freemail.hu 

 

mailto:ehmannz@lab.hu
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A BMSZKI Álláskereső Irodájának célja, hogy a fővárosi hajléktalanellátó 
rendszerből illetve közterületről jelentkező ügyfelek munkába állását 
elősegítse, ezáltal – a munkaerő-piaci igények figyelembe vételével – 
hajléktalan embereket a munka világába visszasegítsen.  
A cél elérése érdekében ügyfeleiket az írott sajtóban és az interneten 
megjelenő, valamint a munkatársaik által személyesen feltárt munkahelyekre 
irányítják, a megcélzott állás elnyeréséhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket biztosítják (újságok, internet-használat, emailcím-létesítés, 
önéletrajzírás, telefon, fax, álláskeresési és munkahelymegtartó technikák 
oktatása személyes tanácsadás és csoportos tréning keretében), valamint a 

szakképzetlen vagy elavult szakmával rendelkezőket szakmát adó, ingyenes 
képzésekre beiskolázzák. 
A projekt keretében a BMSZKI és a projekt megvalósításban partner Menhely 
Alapítvány két különböző helyszínen Álláskereső Irodát hozott létre, amely 
hajléktalan emberek munkába állását segíti. Az Álláskereső Irodák 
kialakításával egy olyan, professzionálisan működő modellt működtetnek, 
amely minta lehet a hajléktalanellátó szállások számára, foglakoztatási 
szolgáltatásaik fejlesztéséhez. A projekt által a 2006-2007 évben elért 
személyek száma összesen 1700 fő volt. 
 
Az Iroda álláskeresési szolgáltatásai: 

 Álláskeresés – Hirdetések strukturált feldolgozásával, Munkaügyi 
Központ állásajánlataival, Internetes kereséssel  

 Tanácsadás 

 Kapcsolat a BMSZKI addkitológiai, foglalkoztatási, és lakhatási 
hálózataival 

 Álláskeresési tréning- egyéni és csoportos felkészítés  
 Állásfeltárás- kapcsolatfelvétel munkaadókkal 

 
Az Iroda képzési szolgáltatásai: 

 Az OKJ- s képzések koordinálása, előkészítése 
 Toborzás az alapfokú vagy elavult iskolai végzettséggel rendelkező 

ügyfelek között 

 A jelentkezők regisztrálása, a képzés irányának, formájának 
javaslatszerű kidolgozása, a szubjektív törekvések egybevetése a 
realitásokkal 

 Csoportos tájékoztatás, pszichológiai és motivációs állapotfelmérés a 
képzésre jelentkezők körében 

 Mentori támogatás a képzés, az álláskeresés és a munkavállalás első 
időszakában 

 Segítségnyújtás a lemorzsolódók, illetve a 8 általánost nem végzettek 
továbblépéséhez 
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Az Iroda szolgáltatásainak forrásait az EQUAL programból és normatív 
költségvetési hozzájárulásból finanszírozzák. 
A projekt megvalósításának fő nehézségeit az ágazati együttműködés 
hiánya, a képzési rendszer rugalmatlansága, az ügyfelek motivációinak 
gyengesége, az addiktológiai problémákkal küzdők magas aránya, a képzési 
támogatások szűkössége okozza.  

 

6.2 Hajléktalanoknak szóló szolgáltatások 
 

6.2.1 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 

Cím: 1134 Budapest, Dózsa Gy. út 152. 
Telefonszám: 320-3095, 238-9502 
E-mail elérhetőség: pelle.jozsef@bmszki.hu  

Vezető neve: Pelle József 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, mentorálást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, 
számítástechnikai képzést, munkajogi tanácsadást, telefonálási, internet-
böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi 
munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által 
fővárosi hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 1158 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból és 
normatív költségvetési hozzájárulásból finanszírozza. 
 

6.2.2 Életút Alapítvány 

Cím: 2600 Vác, Zichy Hippolyt u. 22. 
Telefonszám: 06-27/ 302-893 
E-mail elérhetőség: eletut@eletut-vac.sulinet.hu 

Vezető neve: Dr. Bóthné Wágner Aranka 

A szervezet álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes 
álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást biztosít 
ügyfelei részére, továbbá a kistérségi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat 
kiépítésre törekszik. A szervezet által kistérségi hatókörrel biztosított 
szolgáltatásokat 2006-ban 165 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt pályázati forrásból finanszírozza. 
 

6.2.3  Hajléktalanokért Közalapítvány 

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/a 
Telefonszám: 264-7701 
E-mail elérhetőség: hajszal@t-online.hu 

Vezető neve: Varga Péter 

mailto:pelle.jozsef@bmszki.hu
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A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
pályaorientációs, képzési tanácsadást biztosít ügyfelei részére. A szervezet 
által fővárosi hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 100 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési 
forrásokból és kiegészítő pályázati forrásból finanszírozza. 
 

6.2.4 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 

Cím: 2120 Dunakeszi, Verseny u. 12. 
Telefonszám: 374-1354, 374-1307 

E-mail elérhetőség: 
pestmegye@voroskereszt.hu,kuti.zsolt@voroskerseszt.hu 

Vezető neve: Török László megyei igazgató és Kuti Zsolt 

A szervezet munkaközvetítést biztosít ügyfelei részére, továbbá a kistérségi 
munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által 
kistérségi és megyei hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 31 fő 
vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési 
forrásból illetve adományokból finanszírozza. 
 

6.2.5  Signum Alapítvány 

Cím: Budapest VI. ker. Rózsa u. 39. 

Vezető neve: Adler Katalin 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkaközvetítést, 
személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, 
egyes szakmákban képzést és betanítást, telefonálási, internet-böngészési 
lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által fővárosi hatókörrel 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 270 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból finanszírozza. 
 

6.3 Hajléktalanoknak szóló projektek 
 

6.3.1 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei                                        

„EGYÜTTES ERŐVEL”- MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ A 
HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN  
A projekt vezetője: Fehér Boróka 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 
Telefonszám: 320-3095, 238-9502 

E-mail elérhetőség: boroka@t-online.hu 

A projekt 2006. 07. hóban indult, zárásának időpontja 2008. 01. hó volt. A 
projekt hatóköre fővárosi volt, elsődleges szolgáltatási elemei a képzés, a 
mentori támogatás, a személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások, valamint 

mailto:pestmegye@voroskereszt.hu
mailto:boroka@t-online.hu
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a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezés voltak. A projekt eredményeként 100 
fő szerzett OKJ-s szakképesítést, és 140 fő helyezkedett el a munkaerőpiacon. 
A program az EQUAL által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
 

6.3.2 Hajléktalanokért Közalapítvány 

„SEGÍTEK MAGAMON” 
A projekt vezetője: Maróthy Márta 
A projekt megvalósításának helye: Budapest  
Telefonszám: 261-7704 

E-mail elérhetőség: hajszal@t-online.hu 

A projekt 2006. 07. hóban indult, zárásának időpontja 2008. 01. hó volt. A 
projekt hatóköre fővárosi volt, elsődleges szolgáltatási elemei a felkészítő 
foglalkoztatás, a mentori támogatás, a munkaközvetítés és a nyílt munkaerő-
piacon való elhelyezés voltak. A projekt eredményeként 7 fő szerzett OKJ-s 
szakképesítést és 15 fő helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program a 
HEFOP által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
 

6.3.3 Signum Alapítvány 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ EMBEREK REINTEGRÁCIÓJA 
A projekt vezetője: Adler Katalin  

A projekt megvalósításának helye (település): Budapest 

A projekt 2006. 06. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 01. hó volt. A 
projekt hatóköre regionális volt, elsődleges szolgáltatási elemei a felkészítő 
foglalkoztatás, a mentori támogatás, a személyiség- és készségfejlesztő 
foglalkozások és a munkaközvetítés voltak. A projekt eredményeként 42 fő 
helyezkedett el a munkaerőpiacon.  

mailto:hajszal@t-online.hu
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7 Hátrányos helyzetű fiataloknak szóló szolgáltatások 

7.1 Hátrányos helyzetű fiataloknak szóló kiemelt projektek 
és szolgáltatások 

 

7.1.1 KMRMK Pályakezdő és Diplomás Álláskeresők Közvetítő Irodája 

1061 Budapest, VI. Andrássy út 

10. 
Telefon: 302-1347, 311-1414 Fax: 
302-2017 
 
Kirendeltségvezető: Hágen Tímea 

E-mail címe: hagent@lab.hu 

 
A Munkaügyi Központ működési alapelve, hogy szervezeti és szolgáltatási 
felépítését a fővárosi munkaerőpiac strukturális sajátosságaival összefüggő 
igényeknek megfelelően alakítsa ki. Ennek szellemében nyitotta meg fővárosi 
illetékességű rétegspecifikus kirendeltségeit. 
A munkaügyi központok kitüntetett figyelmet fordítanak az állás nélkül maradó 
pályakezdő fiatalokra.  
Az Iroda működésének fő célja a pályakezdő munkanélküliek nyilvántartásával 
kapcsolatos jogszabály által meghatározott igazgatási feladatok ellátása, 
valamint a pályakezdő munkanélküli ügyfelek elhelyezkedésének segítése. 
Kapcsolat kiépítése a pályakezdőket foglalkoztatni szándékozó munkaadókkal, 
nonprofit szervezetekkel, valamint a felsőfokú végzettségű munkanélkülieket 
segítő civil szervezetekkel. 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 

 támogatásokhoz és eszközökhöz való hozzáférés segítése 
 alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás 

 intenzív álláskeresés támogatása 
 információnyújtás munkavállaláshoz, képzéshez kapcsolódóan 
 munkaközvetítés 

 önfoglalkoztatás támogatása 
 pálya- és munkatanácsadás 
 fiatalokat és pedagógusokat célzó tájékoztatók szervezése 
 képzési-, állásbörzék szervezése, 

 fiatalkorú bűnelkövetők pályaorientációs segítése  
 csoportos tréningek szervezése (pályaorientációs csoport, álláskeresési 

technikák tréning) 
 

mailto:hagent@lab.hu
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7.1.2 KMRMK - Foglalkoztatási Információs Tanácsadás (FIT) 

Telefon: 279-4718 
Kapcsolattartó: Könyves Gusztávné, Stefanideszné Kállai Erzsébet 

E-mail: konyvesne@lab.hu, stefanideszne@lab.hu   

 
A pályaválasztás időszaka egyre korábbra tolódik a gyermekek életében. 
Sokszor úgy kell ezeket az egész életükre kiható döntéseket meghozniuk, hogy 
nincsenek tisztában az egyes foglalkozások pontos tartalmával. A 

későbbiekben, szembesülve azokkal, pályaelhagyásra, pályamódosításra 
kényszerülnek. Ezt megelőzendő, olyan szolgáltatásokra van szükség, amelyek 
minél fiatalabb korban lehetőséget adnak a szakmák kapcsán végzett 
tevékenységekről, az adott szakma sikeres műveléséhez szükséges 
készségekről, képességekről.   
 
A szolgáltatás célja a szakma-, pálya- és iskolaválasztási segítség nyújtása már 
a 13-14 éves korosztály részére is. 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 

 szemléletes videofilmek vetítése, 
 tematikus tájékoztató anyagok (mappák ) biztosítása, 
 képzőhely (iskola) megtalálásának segítése, 
 Munkaügyi Központ álláskínálatának hozzáférhetővé tétele , 

 pályatanácsadás, 
 álláskereséséhez internet-böngészés és újságok biztosítása, 
 álláskereséséi technikák ismertetése. 

 

7.1.3 KMRMK - Pályatanácsadás 

Telefonszáma/Faxszáma: 302-1347 
Kapcsolattartó neve: Fehér Ildikó 

 
A pályaválasztás előkészítése elsősorban az iskolákban történik, de felnőttek 
körében is előfordul pályamódosítás. A pályaválasztó- és módosító ügyfeleknek 
az optimális döntés meghozatalához megfelelő információs háttérre van 
szükségük. 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
 információk biztosítása az oktatási és képzési lehetőségekről, 
 továbbtanulási, továbbképzési javaslatokat nyújtása, 
 a pálya- és iskolaválasztási esélyek bemutatása, 

 a szakmák, foglalkozások telítettségének felmérése, 
 a jelentkezések rendjére és a felvételire vonatkozó gyakorlati tudnivalók, 

mailto:konyvesne@lab.hu
mailto:stefanideszne@lab.hu
mailto:stefanideszne@lab.hu
mailto:stefanideszne@lab.hu
mailto:stefanideszne@lab.hu


 60 

 valamint a pályák és foglalkozások tartalmának megismertetése. 
 

7.1.4 ESZI Újpalotai Családsegítő Szolgálat 

Címe: 1157 Budapest, Árendás köz 4-6. 
Telefonszáma/Faxszáma: 414-0879, 414-0880 
Email címe: ucssz@freemail.hu 
Kapcsolattartó neve: Gráczer Irma 
 
MUNKANÉLKÜLI FIATALOK TANÁCSADÓ 

IRODÁJA – MUFTI 
 
Felelős neve: Tánczos Zsuzsa 
Elérhetősége: 418-33-49, 418-20-25, 

info@mufti.t-online.hu 

 
A szervezet ügyfélköre a 16-25 év közötti korosztály. Küldetése a hátrányos 
helyzetű munkanélküli fiatalok segítése elsősorban a pályaválasztás, a 
továbbtanulás, valamint a munkakeresés és a munkába állás kérdésében. Ezen 
túl lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltéséhez klubok és nyári táborok 
formájában.  
 
A szolgáltatás Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának 
fenntartásában, az Egyesített Szociális Intézményeken belül, az Újpalotai 
Családsegítő Szolgálat részeként működik. 
A Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodájának létrehozását 1991-ben 
fiatalokkal foglalkozó szakemberek kezdeményezték, látva a nyolcvanas 
évek végétől egyre súlyosbodó problémát, az ifjúsági munkanélküliséget. A 
nyilvántartott álláskeresők közül legalább minden negyedik fiatal 25 év 
alatti. A fiatal munkanélküliek egy része azonban nem is kerül be a 

munkaügyi nyilvántartásba. 
 

A Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodájához fordulók zöme az iskoláit 1-2 
éve abbahagyó, már nem tanuló, és stabil munkahelyet sem találó, kallódó, 
állástalan 16-25 éves fiatal. A cél elsősorban a fiatal munkavállalásra való 
felkészítése és a munkaerőpiacra való bejutásának és bennmaradásának 
segítése. 
Az Iroda a szolgáltatásokat a XV. Kerületben a Kontyfa u. 3. alatt biztosítja. A 
szolgáltatások az Iroda alapvetően normatív költségvetési támogatásból és 
kiegészítő pályázatokból finanszírozza. 

  
Az Iroda Szolgáltatásai: 
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l. Információs és tanácsadó szolgálat: álláskeresés segítése, állásközvetítés, 
ifjúsági álláskereső klub 

2. Jogsegélyszolgálat, jogi tanácsadás 
3. Pszichológiai tanácsadás 
4. Elhelyezkedési esélynövelő képzések szervezése: ifjúsági álláskereső 

tréning, angolnyelv-tanfolyam, számítástechnikai alapismeretek tanfolyam 
5 MUFTI klub 
6. Filmklub-teaház 
7. MUFTI tábor 
8. Utcai ifjúsági munka 

 
A 2006. év adatai alapján a MUFTI-t 208 fiatal kereste fel, ebből 103-an voltak 
az új jelentkezők, akik először jártak az Irodában. A szolgáltatások éves 
forgalma 581 fő volt. Jogi tanácsadásban összesen 256 fő részesült. 2007-ben 
a MUFTI-t 241 fiatal kereste fel, ebből 79-en voltak az új jelentkezők, akik 
először jártak az Irodában. A szolgáltatásaik éves forgalma eddig 590 fő volt. 
Jogi tanácsadásban összesen 261 fő részesült. 
Nehézséget okoz a szolgáltatásaik sikeres működtetésében, hogy az általános 
társadalmi elbizonytalanodás a fiataloknál sokszorozódva csapódik le. Gyakori, 
hogy a munkaadók negatív előítélettel vélekednek a fiatal, esetleg pályakezdő 
munkavállalókról. 

  

7.1.5 Vargabetű Klub- Műhely Egyesület 

Címe: 1038 Budapest Táncsics Mihály u. 24.  
Telefonszáma/Faxszáma: 06-1-243-
9026 
Email címe: info@vargabetu.axelero.net   

Kapcsolattartó neve: Varga László 
 
„ELŐTTEM AZ ÉLET- VARGABETŰVEL A 
HÁTAM MÖGÖTT” 
Programvezető neve: Garai Mónika 

Elérhetősége: 70-940-1324 

 
A Vargabetű Egyesület 1996 óta végzi munkáját a kallódó, szociálisan 
hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek életvezetési problémáinak megoldása, 
érdekeinek védelme, társadalmi (re)integrációjának elősegítése érdekében. 
Célcsoportja elsődlegesen azon budapesti, hátrányos helyzetű fiatalok és 
felnőttek, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, keresik a helyüket a 
társadalomban, és önmaguktól nem képesek változtatni nehéz 
élethelyzetükön. 

mailto:info@vargabetu.axelero.net
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A projektet, korábbi alternatív munkaerő-piaci szolgáltató „KAPU” 
projektjük tapasztalatai alapján, PEA támogatással dolgozták ki. A projekt 
megvalósításhoz a forrást a HEFOP biztosította. 
A projekt célterületén élő, 16-26 év közötti fiatalok száma 24 540 fő, ebből 
a nem tanuló, nem dolgozók száma 1500-2000-re tehető. Az elmúlt 15 
évben a lakótelepen élők összetétele a szegényebb réteg felé 
homogenizálódott. A szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok jelentős része 
nem szerez szakképzettséget, valós, alkalmazható tudást. 
A projektben megvalósuló fő tevékenységek a személyiség és a 
kulcsképességek fejlesztése, a tanulás- és munkamotiváció erősítése, a 

szociális és mentális támogatás, a környezettudatos nevelés, a pályaorientáció, 
az álláskeresési tanácsadás, a közösségfejlesztés, a képzők, munkáltatók 
felkutatása, a fiatalok munkahelyekre való kihelyezése voltak. 
A projekt megvalósításában az egyesület partnere volt a „KIÚT” Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat, a Kapocs Önsegítő Ifjúsági Szolgálat és a III. 
kerületi Roma Kisebbségi önkormányzat. 
A projektbe összesen 173 fő került bevonásra, közülük 45 fő szerzett 
képzettséget, és 30 fő helyezkedett el.  
A megvalósításnál problémát jelentett, hogy a fiatalok „megrendelői” 
attitűdjének együttműködővé tételére külön módszereket kellett kidolgozni a 
megvalósítóknak. 
Rengeteg energiát vont el a menedzsmenttől a pénzügyi helyzet kezelése. Az 
előre eltervezett programok késtek vagy elmaradtak a jelentős késéssel történt 
előleg és elszámolások kifizetései miatt.  
 

7.2 Hátrányos helyzetű fiataloknak szóló szolgáltatások 
 

7.2.1 1000 mester Egyesület 

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Harcsa köz 8. 

Telefonszám: 06-24/ 410-855 
E-mail elérhetőség: sipos.jozsef@invitel.hu 
Vezető neve: Sipos József 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, 
egyes szakmai tevékenységekben képzést, betanítást, munkajogi tanácsadást, 
telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá 
a fővárosi és a Pest megyei munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre 
törekszik. A szervezet által fővárosi hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 
2006-ban 102 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati 
forrásokból finanszírozza. 
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7.2.2 Ec-Pec Alapítvány 

Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 22. 
Telefonszám: 486-2850 Fax: 266-3463 
E-mail elérhetőség: pallviktoria@citromail.hu 
Vezető neve: Pap Sára 

A szervezet pályaorientációs, képzési tanácsadást, egyes szakmai 
tevékenységekben képzést, betanítást biztosít ügyfelei részére. A szervezet 
által fővárosi hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 1300 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból finanszírozza. 
 

7.2.3  Emberbarát Alapítvány 

Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 
Telefonszám: 431-9792 Fax: 431-9796 
E-mail elérhetőség: emberbarat@emberbarat.hu 

Vezető neve: Bereczki Sándor 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, egyes szakmai 
tevékenységekben képzést, betanítást, telefonálási, internet-böngészési 
lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által országos hatókörrel 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 112 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból, normatív költségvetési forrásból 
és adományokból finanszírozza. 
 

7.2.4 ESZEPSZ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Cím: 2151 Fót, Dózsa Gy. u. 12-14. 
Telefonszám: 06-27/ 360-625, 06-27/ 360-417 
E-mail elérhetőség: csaladsegito.fot@invitel.hu,gyjsz@invitel.hu     

Vezető neve: Majsai László 

A szervezet álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, 
pályaorientációs, képzési tanácsadást, biztosít ügyfelei részére, továbbá a 
kistérségi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 169 fő vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési hozzájárulásból 
finanszírozza. 
 

7.2.5  Életút Alapítvány 

Cím: 2600 Vác, Zichy Hippolyt u. 22. 
Telefonszám: 06-27/ 302-893 
E-mail elérhetőség: eletut@eletut-vac.sulinet.hu 
Vezető neve: Dr. Bóthné Wágner Aranka 

mailto:csaladsegito.fot@invitel.hu
mailto:gyjsz@invitel.hu
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A szervezet álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, 
pályaorientációs, képzési tanácsadást, önéletrajz, motivációs levél írásában 
való segítségnyújtást biztosít ügyfelei részére, továbbá a kistérségi 
munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által 
fővárosi hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 265 fő vette igénybe. 
A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból finanszírozza. 
 

7.2.6 Fővárosi Igazságügyi Hivatal Jóvá Tett Hely Közösségi 

Foglalkoztató 

Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. V. emelet 
Telefonszám: 327- 0530, 327-0531 
E-mail elérhetőség: jovatetthely@kih.gov.hu 

Vezető neve: Molnár Hedvig 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, önéletrajz, motivációs levél 
írásában való segítségnyújtást, telefonálási, internet-böngészési lehetőséget 
biztosít ügyfelei részére. A szervezet által fővárosi hatókörrel biztosított 
szolgáltatásokat 2006-ban 841 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 
 

7.2.7 GAK Kht. 

Cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. 
Telefonszám: 06-28/ 522-940, 06-28/ 430-531 
E-mail elérhetőség: iroda@gak.hu 

Vezető neve: Dr. Horváth Mihály 

 
A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 

személyes álláskeresési tanácsadást, munkajogi tanácsadást, egyes 
szakmákhoz kapcsolódóan képzést, betanítást, telefonálási, internet 
böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi és a 
kistérségi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által négy kistérségre kiterjedő hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 
2006-ban 134 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati 
forrásokból finanszírozza. 

 

7.2.8 Hajléktalanokért Közalapítvány 

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/a 
Telefonszám: 264-7701 
E-mail elérhetőség: hajszal@t-online.hu 

Vezető neve: Varga Péter 
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A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, és 
pályaorientációs, képzési tanácsadást biztosít ügyfelei részére. A szervezet 
által fővárosi hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 100 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési 
forrásokból és kiegészítő pályázati forrásból finanszírozza. 
 

7.2.9  „Humán erőforrás” Szakképzést Támogató Közhasznú 

Alapítvány 

Cím: 1056 Budapest, Molnár u. 19. 

Telefonszám: 365-4312 
E-mail elérhetőség: info@hea.hu 
Vezető neve: Tóth Éva Mária 

A szervezet pályaorientációs, képzési tanácsadást, egyes szakmai 
tevékenységekben képzést, betanítást, továbbá a fővárosi munkaadókkal való 
közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt 
pályázati forrásból és adományokból finanszírozza. 
 
 

7.2.10 Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

Cím: 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. 
Telefonszám: 06-28/ 522-918, 06-28/ 416-348 
E-mail elérhetőség: titkarsag@pmva.hu 

Vezető neve: Dr. Bujáki Gábor, Gábor Anikó 

A szervezet egyes szakmákhoz kapcsolódóan képzést, betanítást, vállalkozási, 
üzletviteli tanácsadást, biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi és a Pest 
megyei munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által regionális hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 450 
fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból 

finanszírozza. 
 

7.2.11 Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete - Civil 

Munkaközvetítő Iroda 

Cím: 2225 Üllő, Pesti út 124. 
Telefonszám: 06-29/ 321-876 
E-mail elérhetőség: kun.balazs@civilkht.hu 

Vezető neve: Kun Balázs 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkaközvetítő 
tevékenységet, személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési 
tanácsadást, számítástechnikai képzést, önéletrajz, motivációs levél írásában 
való segítségnyújtást, telefonálási, internet böngészési lehetőséget biztosít 
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ügyfelei részére, továbbá a fővárosi és a kistérségi munkaadókkal való 
közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által kistérségi hatókörrel 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 175 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból finanszírozza. 
 

7.2.12 Váltó-sáv Alapítvány 

Cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 21. 
Telefonszám: 352-6755 
E-mail elérhetőség: alapitvany@valtosav.hu 

Vezető neve: Mészáros Mercedes 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, 
telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá 
a fővárosi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által országos hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 230 fő 
vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból 
finanszírozza. 
 

7.2.13 Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

Cím: 1144 Budapest, Füredi park 6. 
Telefonszám: 364-3013 Fax: 220-0391 
E-mail elérhetőség:  zugloi-csaladsegito@chello.hu 
Vezető neve: Dr. Sziszik Erika 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
pályaorientációs, képzési tanácsadást biztosít ügyfelei részére. A szervezet 
által biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 470 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 
 

7.3 Hátrányos helyzetű fiataloknak szóló projektek 
 

7.3.1 Vargabetű Klub - Műhely Egyesület 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK KÉPZÉSBE, MUNKÁBA HELYEZÉSE 
A projekt vezetője: Varga László 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 
Telefonszám: 243-9026 
E-mail elérhetőség: vlaszlo@vargabetu.axelero.net 

A projekt hatóköre a Központi Régióra terjedt ki, elsődleges szolgáltatási 
elemei a felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás és a nyílt munkaerő-
piacon való elhelyezés voltak. A projekt eredményeként 173 fő szerzett OKJ-s 
szakképesítést és 19 fő helyezkedett el a munkaerő-piacon. A program a 
HEFOP által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
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HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK 
SEGÍTÉSE 
A projekt vezetője: Varga László 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 
Telefonszám: 243-9026 

E-mail elérhetőség: vlaszlo@vargabetu.axelero.net 

A projekt hatóköre a Központi Régióra terjedt ki, elsődleges szolgáltatási 
elemei a felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás, személyiség és a 
készségfejlesztő foglalkozások, a valamint vállalkozói képzés, üzleti terv 
elkészítésének segítése, tutorálás voltak. A projekt eredményeként 12 fő 
szerzett OKJ-s szakképesítést és 6 fő indított saját vállalkozást. A program a 
HEFOP által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA ÉPÍTETT 
SZAKKÉPZÉSE 
A projekt vezetője: Varga László 
A projekt megvalósításának helye (település): Budapest 
Telefonszám: 243-9026 

E-mail elérhetőség: vlaszlo@vargabetu.axelero.net 

A projekt hatóköre a Központi Régióra terjedt ki, elsődleges szolgáltatási 
elemei a képzés, felkészítő foglalkoztatás, mentori támogatás, személyiség és 
készségfejlesztő foglalkozások voltak. A projekt eredményeként 23 fő szerzett 
OKJ-s szakképesítést és 16 fő helyezkedett el a munkaerő-piacon. A program a 
HEFOP által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
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8 NŐK 

8.1 Nőknek szóló kiemelt projekt 
 

8.1.1 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.                                                     

Címe: 1091 Budapest Üllői út 47.  

Telefonszáma/Faxszáma: 216-0809 
Email címe: info@pestesely.hut 
Kapcsolattartó neve: Kulinyi Márton, 
ügyvezető igazgató 
 
„NŐK ÚJRA MUNKÁBAN” 
Programvezető neve: Vucskó Bernadett 

Elérhetősége: vucsko@pestesely.hu 

A Szolgálat alaptevékenységében a főváros és hat kerület közhasznú és 
közcélú foglalkoztatását és mentori szolgáltatását szervezi. Illetékességi 
területe négyszázharmincezer lakosra és kétezernél több hajléktalan személyre 
terjed.  
A Szolgálatnál működik a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda (FEMI), 
amelynek elsődleges célja a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének 
elősegítése a fővárosi foglalkoztatás területén. A FEMI feladata a Budapesti 
Esélyegyenlőség Akcióprogram működtetése, amelynek célja a munkahelyi 
esélyegyenlőség elősegítése Budapesten. 
A Szolgálat előzetes felmérései és az ügyfelekkel folytatott egyéni 
beszélgetések alapján erőteljes igény mutatkozott munkaerő-piaci 
szempontból hátrányos helyzetben lévő gyermekes nők között a képzés és a 

továbbfoglalkoztatás iránt. 
A "Nők újra munkában" nevű projekt a fővárosban élő Gyed-en, Gyes-en, 
Gyet-en lévő kismamáknak, illetve a munkaerőpiacról tartósan kiszoruló, nem 
piacképes szaktudással rendelkező, vagy munkájuk elvesztésével 
veszélyeztetett kisgyermekes nőknek  nyújt komplex szolgáltatást 
foglalkoztatási esélyük növelésében. A szolgáltatás keretében egyénileg tárják 
fel a munkavállalást akadályozó tényezőket, közös stratégiát alakítanak ki az 
ügyfelekkel a jövőbeni elhelyezkedés sikeressége érdekében.A projekt fő célja 
az volt, hogy a gyermeknevelési kötelezettségek miatt a munkaerőpiacról távol 
maradó édesanyák számára megkönnyítse az újbóli munkavállalást. 
A projektben három, OKJ-s szakirányú képzést biztosítottak 29 fő részére: 
számítógép-kezelő (-használó), pénzügyi és számviteli ügyintéző, irodavezető 
angol "C" típusú alapfokú nyelvvizsgával. A képzés mellett folyamatos mentori 
szolgáltatást is biztosítottak.  

mailto:vucsko@pestesely.hu
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A résztvevők ezen kívül egyéni szükség szerint pszichológus segítségét is 
kérhették a projekt folyamán. A képzési időben napközbeni 
gyermekfelügyeletet szerveztek, igazodva a gyermekek életkorához, valamint 
utazási hozzájárulást (BKV bérletet) is biztosítottak a projektrésztvevők 
számára. A képzés befejeztével az intenzív álláskeresésben nyújtottak 
segítséget. A projekt 2006. 05. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 12. hó 
volt. 
A projekt eredményeként 28 fő szerzett OKJ-s szakképesítést, és 17 fő 
helyezkedett el a munkaerő-piacon. A program a HEFOP által biztosított 
pályázati forrásból valósult meg. 

 

8.2 Nőknek szóló szolgáltatások 

8.2.1 Abony és Térsége Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06-53/ 886-624, 06-53/ 361-707 
E-mail elérhetőség: bagdacs.monika@abonyestersege.hu  

Vezető neve: Kalász Zoltán 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, jogi-vállalkozási tanácsadást, telefonálási, internet-böngészési 
lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által kistérségi hatókörrel 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 50 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból finanszírozza. 
 

8.2.2 Ec-Pec Alapítvány 

Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 22. 
Telefonszám: 486-2850 Fax: 266-3463 
E-mail elérhetőség: pallviktoria@citromail.hu 

Vezető neve: Pap Sára 

A szervezet pályaorientációs, képzési tanácsadást, egyes szakmai 
tevékenységekben képzést, betanítást biztosít ügyfelei részére. A szervezet 
által fővárosi hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 1300 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból finanszírozza. 
 

8.2.3 GAK Kht. 

Cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. 
Telefonszám: 06-28/ 522-940   06-28/ 430-531 
E-mail elérhetőség: iroda@gak.hu 
Vezető neve: Dr. Horváth Mihály 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
személyes álláskeresési tanácsadást, munkajogi tanácsadást, egyes 

mailto:bagdacs.monika@abonyestersege.hu
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szakmákhoz kapcsolódóan képzést, betanítást, telefonálási, internet 
böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi és a 
kistérségi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által négy kistérségre kiterjedő hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 
2006-ban 134 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati 
forrásokból finanszírozza. 
 

8.2.4 Jól-Lét Közhasznú Alapítvány 

Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 52. 

Telefonszám: 319-0331 (ez a fax is) 
E-mail elérhetőség: jollet@jol-let.com 

Vezető neve: Kelemenné Keveházi Katalin 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, pályaorientációs, képzési 
tanácsadást, személyes álláskeresési tanácsadást biztosít ügyfelei részére, 
továbbá a fővárosi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. 
A szervezet által regionális hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 
600 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati 
forrásokból finanszírozza. 
 

8.2.5 Közéleti Roma Nők Egyesülete 

Cím: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 
Telefon: 219-0810, 219-0811 Fax: 215-3926 
E-mail elérhetőség: romanok@citromail.hu 

Vezető neve: Kozma Blanka 

A szervezet munkajogi tanácsadást, munkaközvetítői tevékenységet, 
személyes álláskeresési tanácsadást, telefonálási, internet-böngészési 
lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által fővárosi és BAZ megyei 

hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 200 fő vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból finanszírozza. 
 

8.2.6 Magyar Internetező Nők Közhasznú Szervezete (MINŐK) 

Cím: 1063 Budapest, Szondi u. 72. 
Telefonszám: 269-2380 
E-mail elérhetőség: info@minok.hu 

Vezető neve: Csapó Ida 

A szervezet, pályaorientációs, képzési tanácsadást, egyes szakmákban 
képzést, illetve betanítást biztosít ügyfelei részére. A szervezet által országos 
hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 120 fő vette igénybe. A 
szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból finanszírozza. 
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8.2.7 Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

Cím: 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. 
Telefonszám: 06-28/ 522-918, 06-28/ 416-348 
E-mail elérhetőség: titkarsag@pmva.hu 
Vezető neve: Dr. Bujáki Gábor, Gábor Anikó 

A szervezet egyes szakmákhoz kapcsolódóan képzést, betanítást, vállalkozási, 
üzletviteli tanácsadást biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi és a pest 
megyei munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által regionális hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 450 
fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból 

finanszírozza. 
 

8.2.8 REGINA Közhasznú Alapítvány 

Cím: 2100 Gödöllő, Balassi B. u. 18. 
Telefonszám: 06-30/ 279-6065 
E-mail elérhetőség: reginainfo@reginanet.hu 
Vezető neve: Pál Andrea 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkaközvetítést, 
pályaorientációs, képzési tanácsadást, személyes álláskeresési tanácsadást, 
telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá 
a régió munkaadóival való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet 
által regionális hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 200 fő vette 
igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból 
finanszírozza. 
 

8.2.9 Szociális Innováció Alapítvány 

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 51. 

Telefonszám: 413-6807 
Elérhetőség: socialin@t-online.hu 

Vezető neve: Dr. Bullain Barnardoné 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkaközvetítést, 
munkajogi tanácsadást biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi 
munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 130 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból finanszírozza. 
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8.2.10 Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete - Civil 

Munkaközvetítő Iroda 

Cím: 2225 Üllő, Pesti út 124. 
Telefonszám: 06-29/ 321-876 
E-mail elérhetőség: kun.balazs@civilkht.hu 
Vezető neve: Kun Balázs 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkaközvetítő 
tevékenységet, személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési 
tanácsadást, önéletrajz, motivációs levél írásában való segítségnyújtást, 

telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá 
a fővárosi és a kistérségi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre 
törekszik. A szervezet által kistérségi hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 
2006-ban 175 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati 
forrásból finanszírozza. 
 

8.3 Nőknek szóló projektek 
 

8.3.1 Abony és Térsége Vállalkozásfejlesztési Alapítvány                                   

„INKU-BÁTOR” 
A projekt vezetője: Bagdács Mónika 
A projekt megvalósításának helye: Abony és mikrotérsége 
Telefonszám: 06-53/ 886-624, 06-53/ 361-707 

E-mail elérhetőség: bagdacs.monika@abonytersege.hu 

A projekt 2006. 05. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 11. hó volt. A 
projekt hatóköre Abonyra és mikrotérségére terjedt ki, elsődleges szolgáltatási 
elemei a felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás, a személyiség- és 
készségfejlesztő foglalkozások, a vállalkozói tanácsadás voltak. A projekt 
eredményeként 5 fő helyezkedett el a munkaerő-piacon. A program a HEFOP 
által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
 

INGYENES INTERNETES OKTATÁSI PROGRAM 2007.                                                                      
A projekt vezetője: Bagdács Mónika 
A projekt megvalósításának helye: Abony  
Telefonszám: 06-53/ 886-624, 06-53/ 361-707 
E-mail elérhetőség: bagdacs.monika@abonytersege.hu 

 

A projekt 2007. 08. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 09. hó volt. A 
projekt hatóköre Abonyra terjedt ki, elsődleges szolgáltatási eleme a 
számítástechnikai képzés volt. A projekt eredményeként 16 fő szerzett 
képzettséget igazoló tanúsítványt . A program a T-online és T-com által 
biztosított pályázati forrásból valósult meg. 

mailto:bagdacs.monika@abonytersege.hu
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8.3.2 GAK Kht.                          

„SZÉLESSÁV” A MUNKAVÁLLALÁSHOZ 
A projekt vezetője: Dr. Horváth Mihály 
A projekt megvalósításának helye: Veresegyház 
Telefonszám: 06-28/ 522-940, 06-28/ 430-531 

E-mail elérhetőség: munkavallalas@gaknet.hu 

A projekt 2006. 07. hóban indult, zárásának időpontja 2008. 01. hó volt. A 
projekt hatóköre regionális volt, elsődleges szolgáltatási elemei a képzés, a 

felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás, a személyiség- és 
készségfejlesztő foglalkozások, a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezés voltak. 
A projekt eredményeként 10 fő szerzett OKJ-s szakképesítést, 23 fő szerzett 
ECDL bizonyítványt és 7 fő helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program a 
HEFOP által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
 

8.3.3 Heim Pál Gyermekkórház 

„ÚJRA ESÉLLYEL” 
A projekt vezetője: Smrcz Ervin 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 

Telefonszám: 459-9100, 333-0167 

A projekt 2006. 01. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 06. hó volt. A 
projekt hatóköre az ország egészére terjedt ki, elsődleges szolgáltatási elemei 
a képzés, a felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás, a személyiség- és 
készségfejlesztő foglalkozások, a munkaközvetítés, a nyílt munkaerőpiacon 
való elhelyezés voltak. A projekt eredményeként 250 fő helyezkedett el a 
munkaerőpiacon. A program az EQUAL által biztosított pályázati forrásból 
valósult meg. 
 

8.3.4 Kispesti Jóléti Egyesület                                                                   

NŐI VÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSA ÉS MEGERŐSÍTÉSE DÉL-
PESTEN 
A projekt vezetője: Sz. Szujkó Piroska 
A projekt megvalósításának helye (település): Budapest  
Telefonszám: 282-6512  

E-mail elérhetőség: kisgyerm@t-online.hu 

A projekt 2007. 01. hóban indult, zárásának várható időpontja 2008. 03. hó. A 
projekt hatóköre Budapest, elsődleges szolgáltatási elemei a betanító képzés, 
a felkészítő foglalkoztatás, a személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások, a 
munkaközvetítés, a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezés. A projekt 
eredményeként 75 fő szerzett képzettséget igazoló tanúsítványt,  és 8 fő 

mailto:munkavallalas@gaknet.hu
mailto:kisgyerm@t-online.hu
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helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program a HEFOP által biztosított 
pályázati forrásból működik. 
 

8.3.5 MINŐK                                                                 

EGYÜTTMŰKÖDŐ NŐI VÁLLALKOZÓK HÁLÓZATA A VALÓSÁGBAN ÉS 
VIRTUÁLISAN 
A projekt vezetője: Csapó Ida 
A projekt megvalósításának helye: Budapest  
Telefonszám: 269-2380 

E-mail elérhetőség: info@minok.hu 

A projekt 2006. 06. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 12. hó volt. A 
projekt hatóköre az ország egészére kiterjedt, elsődleges szolgáltatási elemei a 
képzés, a tanácsadás, a személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások voltak. 
A projekt eredményeként 100 fő vett részt képzési, tanácsadási/mentorálási 
programban, 80 vállalkozónő üzleti tervet készített. A program a HEFOP által 
biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
 

NŐI VÁLLALKOZÓK AZ INFORMATIKÁBAN 
A projekt vezetője: Csapó Ida 
A projekt megvalósításának helye: Budapest 
Telefonszám: 269-2380 

E-mail elérhetőség: info@minok.hu 

A projekt 2007. 03. hóban indult, zárásának várható időpontja 2008. 03. hó. A 
projekt hatóköre az ország egészére kiterjed, elsődleges szolgáltatási elemei a 
mentori támogatás, a személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások. A 
projekt keretében 100 fő vett részt informatikai-vállalkozási tanácsadásban. A 
program a HEFOP által biztosított pályázati forrásból valósul meg. 
 

8.3.6 Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány                             

VÁLLALKOZÓ NŐK REGIONÁLIS FÓRUMA (VERA)                                                                 
A projekt vezetője: Kocza Mihály 
A projekt megvalósításának helye: Gödöllő, Budapest, Nagykáta 
Telefonszám: 06-28/ 522-918, 06-28/ 416-348 
E-mail elérhetőség: titkarsag@mpva.hu 

A projekt 2007. 04. hóban indult, zárásának várható időpontja 2008. 03. hó. A 
projekt Budapestre és a Gödöllői kistérségre terjed ki, elsődleges szolgáltatási 
elemei a betanító képzés, a mentori támogatás, a személyiség- és 
készségfejlesztő foglalkozások, valamint az üzletviteli tanácsadás. A projekt 
eredményeként 15 fő helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program a HEFOP 
által biztosított pályázati forrásból valósul meg. 
                  

mailto:info@minok.hu
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REGINA MODELLPROGRAM A NŐK MUNKAERŐPIACRA VALÓ 
VISSZATÉRÉSÉNEK SEGÍTÉSÉRE                                                               
A projekt vezetője: Kocza Mihály  
A projekt megvalósításának helye: Gödöllő 
Telefonszám: 06-28/ 522-918, 06-28/ 416-348 

E-mail elérhetőség: titkarsag@mpva.hu 

A projekt 2005. 02. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 02. hó volt. A 
projekt hatóköre kistérségi volt, elsődleges szolgáltatási elemei a betanító 
képzés, a felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás, a személyiség és 
készségfejlesztő foglalkozások, a munkaközvetítés és a nyílt munkaerő-piacon 

való elhelyezés voltak. A projekt eredményeként 15 fő helyezkedett el a 
munkaerőpiacon. A program a HEFOP által biztosított pályázati forrásból 
valósult meg. 
 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ NŐK FOGLALKOZTATÁSA, ESÉLYEIK 
JAVÍTÁSA                                                                 
A projekt vezetője: Kocza Mihály 
A projekt megvalósításának helye: Gödöllő, Dabas, Vác 
Telefonszám: 06-28/ 522-918, 06-28/ 416-348 

E-mail elérhetőség: titkarsag@mpva.hu 

A projekt 2005. 10. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 10. hó volt. A 
projekt hatóköre regionális volt, elsődleges szolgáltatási elemei a képzés, a 
betanítás, a felkészítő foglalkoztatás és a mentori támogatás voltak. A projekt 
eredményeként 16 fő szerzett OKJ-s szakképesítést és 17 fő helyezkedett el a 
munkaerőpiacon. A program a ROP által biztosított pályázati forrásból valósult 
meg. 
 

8.3.7 REGINA Alapítvány 

„Munka helyben, munkahelyben” 

A projekt vezetője: Pál Andrea 
A projekt megvalósításának helye: Gödöllő és környékének 34 
települése 
Telefonszám: 06-30/ 279-6065, 06-28/ 414-154 

E-mail elérhetőség: reginainfo@reginanet.hu 

A projekt 2005. 11. hóban indult, működése folyamatos. A projekt Budapestre 
és a Gödöllői kistérségre terjed ki, elsődleges szolgáltatási elemei a felkészítő 
foglalkoztatás, a mentori támogatás, személyiség- és készségfejlesztő 
foglalkozások, a munkaközvetítés és a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezés. A 
projekt eredményeként eddig 40 fő helyezkedett el a munkaerőpiacon. A 
program a PHARE-ESZA által biztosított pályázati forrásból, valamint kiegészítő 
pályázati forrásokból valósul meg. 
 

mailto:titkarsag@mpva.hu
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8.3.8 Szociális Innováció Alapítvány 

Nők foglalkoztathatóságának javítása 
A projekt vezetője: Horák Pálné  
A projekt megvalósításának helye: Budapest  
Telefonszám: 06-30/ 369-9170 

E-mail elérhetőség: horak.palne@freestart.hu 

A projekt 2006. 04. hóban indult, zárásának várható időpontja 2008. 03. hó. A 
projekt hatóköre Budapest, elsődleges szolgáltatási elemei a betanító képzés, 
a felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás, a személyiség- és 
készségfejlesztő foglalkozások, a munkaközvetítés és nyílt munkaerő-piacon 

való elhelyezés. A projekt eredményeként 17 fő szerzett OKJ-s szakképesítést 
és 8 fő helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program a HEFOP által biztosított 
pályázati forrásból működik. 
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9 Egyéb célcsoportok 

9.1 Egyéb célcsoportoknak szóló kiemelt projekt 
 

9.1.1 Váltó-sáv Alapítvány 

Címe: 1074 Budapest, Hársfa u. 
21.  

Telefonszáma/Faxszáma: (061)-
352-6755 
Email címe: 
alapitvany@valtosav.hu 
Kapcsolattartó neve: Mészáros Mercedes 
FOGVATARTÁSBÓL SZABADULT FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI 
ESÉLYEINEK NÖVELÉSE 
Programvezető neve: Mészáros Mercedes 

Elérhetősége: 0670-501-3291, m.meszaros@valtosav.hu 

 
A Váltó-sáv Alapítvány fogvatartott és szabadult fiatalok (16-35 év között) 
társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatásával foglalkozó civil 
szervezet. Alapmódszereik a folyamatos (utó)gondozás: büntetés-végrehajtási 
intézetben veszik fel a kapcsolatot klienseikkel, és segítik őket a szabadulásra 
való felkészülésben, a szabadulás krízisében és a szabad életben. 
Kutatások azt bizonyítják, hogy a börtönpopuláció jelentős hányada már a 
fogvatartás előtt kirekesztett, melyet a börtön mélyít (pl. családi kötelékek  
meglazulnak), így sok volt fogvatartott nem tud sikeresen visszailleszkedni. 
Reszocializációjukat nehezítik a társadalom tagjai és olykor intézményei 
felől is fellépő ellenséges, elutasító attitűdök. Munkaerő-piaci 

elhelyezkedésük küzdelmes, ami egyrészt büntetett előéletüknek 
következménye, másrészt piacképes tudásuk (szellemi tőke) hiányából 
fakad.  
 

A 2006. májustól 2007. októberig HEFOP forrásból működő projekt célja a 
hátrányos helyzetű – komplex és speciális hátrányokkal küzdő – fogvatartásból 
szabadultak vagy büntetőeljárás alá vontak munkaerő-piaci és társadalmi 
(re)integrációja, oktatásba/képzésbe juttatása, munkaerő-piaci 
elhelyezkedésének, beilleszkedésének és bennmaradásának segítése volt.  
A projektben megvalósuló tevékenységek egy része már büntetés-végrehajtási 
intézetekben, fogvatartás alatt megkezdődött, majd folytatódott a szabadulás 
után is. A projekt a szupportív és edukatív elemek komplexitására és 
szinergiájára épített.  
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A projektben biztosított szolgáltatások fő elemei a munkaerő-piaci és 
álláskereső tréning, a kompetencia-programok, a(szak)képzések, a 
hozzátartozó csoport voltak. Egyes szolgáltatási elemek már a fogvatartás alatt 
is működtek (pl. „fókuszban a szabadság” – felkészítés a szabadulásra és a 
munka világára). 
A projekt megvalósításának eredményeképp 30 fő szerzett OKJ-s 
szakképesítést, 18 fő létesített tartósan munkaviszonyt. 
A projekt megvalósításánál nehézséget jelentett az esetlegesség faktora 
egyrészt a büntetés-végrehajtás részéről, másrészt a pályázati beszámolók, 
pénzügyi elszámolások rendszerében. 

További nehézséget jelentett az erkölcsi bizonyítvány hiánya, ugyanis a 
célcsoport igen gyakran ennek hiánya miatt nem tudott bejelentett, 8 órás 
munkát vállalni. Jelentős lemorzsolódási veszélyt jelentett a célcsoport 
motiváltságának problematikája, a bűnöző életmód folytatásától való eltérítés 
nehézsége.  
 

9.2 Egyéb célcsoportoknak szóló szolgáltatások 
 

9.2.1 Abony és Térsége Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (50 év 

felettiek) 

Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 
Telefonszám: 06-53/ 886-624, 06-53/ 361-707 
E-mail elérhetőség: bagdacs.monika@abonyestersege.hu  

Vezető neve: Kalász Zoltán 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, jogi-vállalkozási tanácsadást, telefonálási, internet-böngészési 
lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A szervezet által kistérségi hatókörrel 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 50 fő vette igénybe. A szervezet 

szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból finanszírozza. 
 

9.2.2 FIH Jóvá Tett Hely Közösségi Foglalkoztató (fogvatatásból 

szabadultak) 

Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. V. emelet 
Telefonszám: 327- 0530, 327-0531 
E-mail elérhetőség: jovatetthely@kih.gov.hu 
Vezető neve: Molnár Hedvig 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, személyes álláskeresési 
tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, önéletrajz, motivációs levél 
írásában való segítségnyújtást, telefonálási, internet-böngészési lehetőséget 
biztosít ügyfelei részére. A szervezet által fővárosi hatókörrel biztosított 

mailto:bagdacs.monika@abonyestersege.hu
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szolgáltatásokat 2006-ban 841 fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait 
nagyrészt normatív költségvetési forrásból finanszírozza. 
 

9.2.3 Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület (migránsok) 

Cím: 1077 Budapest, Jósika u. 2. I/4. 
Telefonszám: 322-1502, 479-0272 
E-mail elérhetőség: menedek@menedek.hu 

Vezető neve: Dr. Nemes János 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 

álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkaközvetítést, 
személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, 
telefonálási, internet böngészési-lehetőséget biztosít ügyfelei részére. A 
szervezet által országos hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 1300 
fő vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból 
finanszírozza. 
 

9.2.4 Szociális Innováció Alapítvány (diplomások) 

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 51. 
Telefonszám: 413-6807 
Elérhetőség: socialin@t-online.hu 

Vezető neve: Dr. Bullain Barnardoné 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
álláskeresést segítő szervezett klubfoglalkozásokat, munkaközvetítést, 
munkajogi tanácsadást biztosít ügyfelei részére, továbbá a fővárosi 
munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A szervezet által 
biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 130 fő vette igénybe. A szervezet 
szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásokból finanszírozza. 
 

9.2.5 Váltó-sáv Alapítvány (fogvatatásból szabadultak) 

Cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 21. 
Telefonszám: 352-6755 
E-mail elérhetőség: alapitvany@valtosav.hu 

Vezető neve: Mészáros Mercedes 

A szervezet munkaerő-piaci készségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, 
személyes álláskeresési tanácsadást, pályaorientációs, képzési tanácsadást, 
telefonálási, internet-böngészési lehetőséget biztosít ügyfelei részére, továbbá 
a fővárosi munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépítésre törekszik. A 
szervezet által országos hatókörrel biztosított szolgáltatásokat 2006-ban 230 fő 
vette igénybe. A szervezet szolgáltatásait nagyrészt pályázati forrásból 
finanszírozza. 
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9.3 Egyéb célcsoportoknak szóló projektek 
 

9.3.1 Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja                                  

 „VAN KIÚT” – PARTNERSÉG A FOGVATARTOTTAKÉRT 
A projekt vezetője: Dr. Mári Imre  
A projekt megvalósításának helye: Budapest, Márianosztra, Vác, 
Kalocsa, Pálhalma-Dunaújváros  
Telefonszám: 261-7011 

Elérhetőség: bvok2@t-online.hu 

A projekt 2005. 01. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 12. hó volt. A 
projekt hatóköre az egész országra kiterjedt, elsődleges szolgáltatási elemei a 
képzés és a személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások voltak. A projekt 
eredményeként 184 fő szerzett OKJ-s szakképesítést. A program az EQUAL 
által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
 

9.3.2 Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület 

MENEKÜLTEK MAGYARORSZÁGI INTEGRÁCIÓJA 
A projekt vezetője: Mészáros Attila 
A projekt megvalósításának helye (település): Budapest, Debrecen, 
Békéscsaba, Bicske 
Telefonszám: 322-1502, 479-0272  
E-mail elérhetőség: menedek@menedek.hu 

A projekt 2007. 01. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 12. hó volt. A 
projekt hatóköre az ország egészére terjedt ki, elsődleges szolgáltatási elemei 
a mentori támogatás és a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezés voltak. A 
program kapcsán 800 fő munkaerő-piaci elhelyezkedését segítették elő. A 
program az Európai Menekültügyi Alap által biztosított pályázati forrásból 
valósult meg. 

 

MENEKÜLTEK ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉSE  
A projekt vezetője: Wallerné Fekete Judit 
A projekt megvalósításának helye (település): Budapest, Debrecen, 
Békéscsaba 
Telefonszám: 322-1502, 479-0272  
Elérhetőség: menedek@menedek.hu 

A projekt 2005. 01. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 12. hó volt. A 
projekt hatóköre az ország egészére terjedt ki, elsődleges szolgáltatási elemei 
a betanító képzés, a felkészítő foglalkoztatás, a mentori támogatás voltak. A 
program kapcsán 80 fő fejezte be a munkaerő-piaci képzést. A program az 
EQUAL által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
 

mailto:bvok2@t-online.hu
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MENEKÜLTEK ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉSE ÉS 
FOGLALKOZTATÁSA  
A projekt vezetője: Medjesi Anna  
A projekt megvalósításának helye: Budapest, Bicske 
Telefonszám: 322-1502, 479-0272  

Elérhetőség: menedek@menedek.hu 

A projekt 2005. 04. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 01. hó volt. A 
projekt hatóköre az ország egészére terjedt ki, elsődleges szolgáltatási elemei 
a képzés, betanítás, felkészítő foglalkoztatás, mentori támogatás, személyiség- 
és készségfejlesztő foglalkozások, munkaközvetítés, nyílt munkaerőpiacon való 

elhelyezés voltak. A program eredményeként 20 fő szerzett OKJ-s 
szakképesítést és 14 fő helyezkedett el a munkaerőpiacon. A program 
pályázati forrásokból valósult meg. 
 

9.3.3 Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány                             

A FRISS DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ-PIACI BEILLESZKEDÉSÉT SEGÍTŐ 
PROGRAM 
A projekt vezetője: Dr. Bujáki Gábor 
A projekt megvalósításának helye (település): Gödöllő 
Telefonszám: 06-28/ 522-918, 06-28/ 416-348 

E-mail elérhetőség: titkarsag@mpva.hu 

A projekt 2005. 11. hóban indult, zárásának időpontja 2007. 12. hó volt. A 
projekt hatóköre az a Központi Régióra terjedt ki, elsődleges szolgáltatási 
elemei a betanító képzés, a felkészítő foglalkoztatás, személyiség és 
készségfejlesztő foglalkozások, valamint a munkaközvetítés voltak. A projekt 
eredményeként 82 fő helyezkedett el a munkaerő-piacon. A program a ROP 
által biztosított pályázati forrásból valósult meg. 
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