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PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ PROGRAMOK 

1. „Külföldi tanulmányutak a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi 

Karának végzős hallgatói, doktoranduszai, illetve kezdő mérnökei számára”: 

A program ideje: 2009.április 01- 2010. január 31. 

A megvalósítás helyszíne: Ózd, Miskolc 

Pályázati forrás: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Baross Gábor Program 
 
 
A program célja:  

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának Metallurgiai és Öntészeti Tanszékével 
kapcsolatban lévő 6 fő – akik lehetnek végzős hallgatók, a tanszék doktoranduszai, illetve a 
tanszékhez köthető szakirányú végzettségű, pályakezdő mérnökök – 1 hónapos külföldi 
tanulmányúton vehettek részt a Leobeni Egyetemen vagy a Freibergi Műszaki Egyetemen. A 10 
hónapos projekt a komplexitásra törekedett, ezért személyre szabott, speciális szakmai 
felkészítést, szakmailag és helyszínileg aktualizált EU-ismereteket és humánjellegű felkészítést 
(álláskeresési technikák oktatása) is tartalmazott. 

Alapvető cél volt, hogy szaporítsuk az észak-magyarországi régióban képzett és itt elhelyezkedni 
kívánó műszaki szakemberek szakmai és általános tudásalapját, valamint megkönnyítsük 
számukra a régió iparában illetve felsőoktatásában, kutatóhelyein való tartós elhelyezkedést és az 
EU-kompatibilis szakmai és tudományos ismeretek alkalmazását.  

Társaságunk szakmai partnere volt a projektben a Miskolci egyetem említett tanszéke.  
 
Management: főállású foglalkoztatott 1 fő , megbízásos jogviszony 10 fő  
1 fő programvezető, 1 gazdasági vezető, aki egyben az adminisztrációt is végzi, 9 fő oktató 

 
 
A program összköltsége:                                             8 632 125 Ft   

NKTH támogatás a KFT részére:                         8 000 000 Ft  

Ebből a 2009. évi Beszámoló elkészítéséig befolyt összeg: 8 000 000 Ft  
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NEM PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ PROGRAMOK 

 

1. Mentori- és humánszolgáltatások az Észak-Magyarországi regionális Munkaügyi 
Központ részére 

 
 
A program ideje: 2009. február 09- 2009. december 31. 

A megvalósítás helyszíne: Ózd, Putnok, Kazincbarcika, Edelény  

A program célja:  

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (ÉmRMK) a TÁMOP 1.1.2. 
„Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” című konstrukciójában 
megvalósult program keretében az észak-magyarországi régióban élő hátrányos helyzetű 
álláskereső és inaktív személyek munkaerő-piaci (re)integrációját megvalósító programot 
bonyolított le 2009-ben. Társaságunk a megbízást nyílt közbeszerzési eljáráson az ÉmRMK 
felhívására beadott árajánlat alapján kapta meg. 

A program részeként megvalósított mentori és humán szolgáltatásokat a Kbt. vonatkozó 
rendelkezései alapján közösségi eljárásrendben lefolytatott egyszerűsített közbeszerzési eljárás 
keretében választották ki. Társaságunk elnyerte a pályázatában benyújtott Sajó-Bódva  körzet 
szolgáltatását. Ennek keretében 484 fő mentori és humán szolgáltatását végeztük, 2009. február 
02. és december 31. között, négy kirendeltség – Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Putnok- 
hatáskörében. 

A tevékenység célja volt az ózdi, putnoki, kazincbarcikai és edelényi körzetekben élő, hátrányos 
helyzetű álláskereső és inaktív személyek programba vonása és „programban tartása”. 
Társaságunk tevékenységei a következők voltak: pályaorientáció, csoportos és egyéni 
rehabilitációs foglalkozások, pszichológiai tanácsadás, személyiség- és képességfejlesztő 
tréningek lebonyolítása, legalább 121 fő programrésztvevő munkaerő-piaci elhelyezése és 
munkában tartása.  
 

Management: főállású mentor 7 fő, részmunkaidős foglalkoztatott 1 fő, megbízásos 
jogviszony 3 fő, 1 fő vállalkozó 
 
 
1 fő kapcsolattartó részmunkaidős foglalkoztatásban, főállású mentor 7 fő, 3 fő tanácsadó, 1 fő 
pszichológus 
 
 
A program összköltsége:                                             22 498 511 Ft   

Bevétel:                         28 072 000 Ft  

Ebből a 2009. évi Beszámoló elkészítéséig befolyt összeg: 28 072 000 Ft  
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TÁMOGATÁSOK ÉVES KIMUTATÁSA 

 
 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal: 8 632 e Ft  
 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium:  2 107 e Ft 
 
Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
(Üzemanyag jöv. visszatérítés) 306 e Ft 
 
Összesen 11 045 e Ft  
 
Előző év programjaira vonatkozó,  
de 2009-ben beérkezett támogatások 6 303 e Ft 
 
     
 

 
 
 

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT ÉVES JUTTATÁSOK 

 Bérköltség (bruttó) Járulék +(EHO) Összesen: 
 

Ügyvezető 3 600 000.-Ft 1 132 500.-Ft 4 732 500.-Ft 

Programvezető NKTH* 900 000.-Ft 307 800.-Ft 1 207 800.-Ft 

 
* 100 %-ban támogatott bér- és járulékköltségek 
 


