
Cég

Megnevezése

1 Agria-HumánKözhasznúNonprofitKft 3300EGER, Iskolautca 2.
FAZEKASLÁSZLÓ
ALBERT ügyvezető

(36)510-600Fax:36-518-012 agriahuman@agriahuman.hu
www.agriahuman.h
u

10-09-021223 11163895-2-10 1729

2 AlfaRehabilitációsNonprofitKözhasznúKft.
1132BudapestLombu.22.
Lev:1154BudapestPf:38.

CSÓTYASZILÁRD
ügyvezetőigazgató

(1)412-8114, (1)329-5273,
Fax:1-349-5777

I.alfa@upcmail.hu;
titkarsag@alfarehab.hu

www.alfa55.hu 01-09-911543 22299875-2-41 8899

3 AXAMORuházatiKft. 3127KAZÁRHámánKatóút1.
SZABÓIMRÉNÉ

ügyvezető
(32)341-302 axamo@axamo.hu www.axamo.hu 12-09-003883 12827826-2-12 1414

4 BácsiDobozDobozgyártóNonprofitKft. 6435Kunbaja,MajorKözpont193/44hrsz.
HETÉNYICSABA

ügyvezető
(79)471-221 bacsidoboz@bacsiteszta.com aranyfazek.hu 03-09-127904 24955492-2-03 8690

5 BÁTONYREHABRehabilitációsNonprofitKft. 3078BátonyterenyeTarjáni utca5.sz.
GÁLANDRÁS

ügyvezetőigazgató
(32)-351-120 batonyrehab@digikabel.hu nincs 12-09-006274 18634912-2-12 9499

6 BLTGTelepülésgazdálkodási Kft. 4561BaktalórántházaKöztársaságtér8.
LASKAINÉMÁRTON

IBOLYA
ügyvezetőigazgató

(42)550-032/32 bltg94@gmail.com nincs 15-09-062177 11246756-2-15 4211

7 CIVILSzolgáltatóNonprofitKft. 2225Üllő,Pesti u.124.sz.
VÉCSEYADRIENNE

ügyvezető
(29)321-876 vecsey@civilkozpont.hu

www.civilkozpont.h
u

13-09-128135 20734253-2-13 8810

8
ComputerNetDebrecenSzámítástechnikaiés
SzolgáltatóKft.

4028DebrecenNyíl utca6.sz.
SZABOLCSIZOLTÁN

ügyvezető
(52)541-088 info@neoprint.hu www.neoprint.hu 09-09-011812 11955870-2-09 9511

9 CREDIT-UPKereskedelmiésSzolgáltatóKFT.
4032Debrecen,MikszáthKálmánutca22.
Fsz.1.

HARTLGYULÁNÉ
ügyvezetőigazgató

(52)537-555 creditupkft@gmail.com nincs 09-09-008373 12735792-2-09 8121

10
Dél-borsodi RehabilitációsésKörnyezetvédelmi
NonprofitKözhasznúKft.

3441Mezőkeresztes,Május1tér5.
TÓMÁNNÉOROSZ

MÁRIA
ügyvezető

(49)331-367 info@delborsodruha.hu www.delborsodruha.hu 05-09-017855 21971679-2-05 3900

11 DrávapackKereskedelmiésSzolgáltatóKft 7940Szentlőrinc,Szabadságutca6.
MEDGYASZAYLÁSZLÓ

ügyvezető
(30)400-1621 medgyaszay@dravapack.hu

www.dravapack.h
u

02-09-06800 10641309-2-02 5210

12
EmberekértRehabilitációsFoglalkoztatóKözhasznú
NonprofitKft.

7101Paks,Tolnaiutca2.
Lev:7101Szekszárd,Pf.89/2.

NAGYKÁROLY
ügyvezető

(74)674-800Fax:802 emberekert@ferger.hu nincs 17-09-007186 22328490-2-17 3240

13 EMILÉSTÁRSAIKereskedelmiésSzolgáltatóKft. 4027Debrecen,Füredi út59/B.ép.
TRENYISÁNEMIL

ügyvezető
(52)441335 fanita@emiltakarit.hu www.emiltakarit.hu 09-09-009584 13021690-2-09 8121

14
EsélyGyőriRehabilitációsésFoglalkoztatási
KözhasznúNonprofitKft.

9024Győr,Lajtau.38.
FARKASNÉDR.LUKÁCSY
ZITAügyvezetőigazgató

(96)426-229 eselykft@eselygyor.hu www.eselygyor.hu 08-09-017373 22313135-2-08 8810

15 FÉBÉEvangélikusSzeretetszolgálat 2081Piliscsaba,JózsefA.u.7-9.
DÁVIDISTVÁN
intézményvezető

(20)824-7276 info@febe.lutheran.hu
http://febe.
lutheran.hu

00-18-275-234 18275234-2-13 8810

16
FORENOFoglalkoztatásiésRehabilitációsNonprofit
Kft.

9400Sopron,Fraknóiu.22.
FÖLDESTAMÁS

ügyvezetőigazgató
(99)511-882Fax:881

info@foreno.hu;
foldes.tamas@foreno.hu

www.foreno.hu 08-09-017495 22319753-2-08 8810

17 GLOBAL-SANSZRehabilitációsFoglalkoztató
KözhasznúNonprofitKft.

1029Budapest,Budavezérutca11. 1095Lev.:
Bp.Soroksári u.42/a.I.2/a.

BÖSZÖRMÉNYIJÁNOS
ügyvezető

(1)216-3302 globalsansz@gmail.com nincs 01-09-704686 12813579-2-41 1399

18 HatvaniVegyesipari-CentrumKft.
1131Budapest,ReitterF.utca145. IV/12.
Lev.:3000Hatvan,Bajcsy-Zs.út52.

UDVARDYBÉLA
ügyvezető

(37)341-585 hvc60@t-online.hu www.hv-centrum.hu 01-09-360097 10922035-2-41 8899

19 HORIZONTTEXKereskedelmiésSzolgáltatóKft. 4400Nyíregyháza,GádorB.u.61.
DANKÓANDRÁS
ügyvezetőigazgató

(42)453-216 Fax: (42)799-023 horizonttex@horizonttexkft.hu www.horizonttexkft.hu 15-09-065398 1165375-2-15 8121

AVÉDETTSZERVEZETEKORSZÁGOSSZÖVETSÉGETAGJAI
Sor-
szám

Címe Vezetőjénekneve Telefonsz: E-mailcíme Honlapcíme: Cégjegyzékszám: Adószám:
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Cég

Megnevezése

20
HódfóHódmezővásárhelyiFoglalkoztatóKözhasznú
NonprofitKft.

6800Hódmezővásárhely,Szent Istvánutca77.
MagyarJózsef

ügyvezető
(62)241-058

foglalkoztato@hodmezovasarh
ely.hu www.hmszzrt.hu 06-09-013954 22318525-2-06 1392

21
HUNGAROFEDERTermelő,Szolgáltatóés
KereskedelmiKft.

4235Biri,Bessenyeiút1.sz.
SZAKÁCSTIBOR

ügyvezető
(20)989-1135 info@hungarofeder.hu

www.h
ungarofeder.hu

15-09-066850 12633133-2-15 1392

22 ILTOP3000TextilipariKft. 4400Nyíregyháza,Rákócziutca98.sz.
BERECZKI ILONA

ügyvezető
(42)512-725 beriltex@hotmail.com nincs 15-09-069983 13520900-2-15 1391

23
INTERWOODPLUSSIpari,Kereskedelmi,
Szolgáltató,PénzügyiTanácsadóésBefektetőKft.

1077Budapest,KéthlyAnnatér1. I. 1077Lev:
3000Hatvan,MészárosLázárút60.

ifj.UDVARDYBÉLA
ügyvezető

(37)341-764 Fax: (37)349-173 iwphatvan@t-online.hu nincs 01-09-160840 10636185-2-42 8810

24 KanizsaRehabNonprofitKft. 8800Nagykanizsa,PetőfiSándorutca5.
LÉRÁNTNÉMÁTÉS

VALÉRIA
ügyvezető

(93)509-740 info@kanizsarehab.hu www.kanizsarehab.hu 20-09-069166 22326852-2-20 8899

25
Kapuvári Kéz-MűSzociálisFoglalkozatóNonprofit
KözhasznúKft.

9330Kapuvár,Kossuthutca12.
HORVÁTHJUDIT

ügyvezető
(96)595-192 hjudit@kez-mu.hu

www.kez-mu.hu
08-09-018309 21171738-2-08 8899

26 KállfoKözhasznúNonprofitKft. 4320Nagykálló,Bátori út.112/B.ép
SZABÓJÓZSEF

ügyvezető
(42)263-390 kallfo@freemail.hu www.kallfo.hu 15-09-074126 20612074-2-15 3230

27 KecskemétiFoglalkoztatásiNonprofitKft.
6000Kecskemét,Békefasor71/A.Lev:6000
Kecskemét,Csongrádiu.26.

TÓTHGYŐZŐNÉ
ügyvezető

(76)482-030 foglalkoztatas.kft@gmail.com www.kefog.hu 03-09-118319 18352209-2-03 8899

28
Komló-HabilitasTermelőésÉrtékesítőNonprofit
KözhasznúKft.

7300Komló,JuhászGyulautca2.
WÁGNERZITA,WÁGNER

LÁSZLÓ ügyvezető
igazgató

(72)581-492,Fax: (72)487-605 info@komlohabilitas.hu www.komlohabilitas.hu 02-09-074143 22265434-2-02 3240

29
KÖRÖSFRONTSzociálisSzolgáltatóés
KereskedelmiKft.

5650Mezőberény,Árpádu.54. Lev:
5450Mezőberény, Pf.7.

BALÁZSINÉNELHÜBEL
HENRIETTE ügyvezető

(66)421-720, Fax: (66)421-814 henriette.nelhubel@gmail.com www.korosfront.hu 04-09-004473 11763141-2-04 8412

30
KREKK-INFOReklám,TerjesztésiésSzolgáltató
NonprofitKft.

4031Debrecen,Balmazújvárosi út11.sz.
SZÁLKAITÜNDE

ügyvezető
(52)526-633 tunde.szalkai@krekkinfo.hu nincs 09-09-017479 14878536-2-09 7312

31
KT-DINAMICSzolgáltatóésKereskedelmiNonprofit
Kft.

7100Szekszárd,Rákócziutca19.
TÓTHFERENC

ügyvezető
(74)315-103 ktdinamic@gmail.com

http://5mp.eu/web.
php?a=ktdinamic

17-09-004980 13225911-2-17 3812

32 LAZARUSSzolgáltatóésKereskedelmi Kft.
5630Békés, Kertu.2. Lev:
5631Békés,Pf.139.

HEGEDŰSZSOLT
ügyvezető

(66)413-773 lazaruskft@t-online.hu www.lazaruskft.hu 04-09-004083 11059936-2-04 1392

33
LITOPLANLitográfiai,NyomdaipariKereskedelmi,
SzolgáltatóKft.

3700Kazincbarcika,MátyásKirályút56/b.
TÓTHZOLTÁN

ügyvezetőigazgató
(48)512-237 Fax:236

info@litoplan.hu;
toth.zoltan@litoplan.hu

www.litoplan.hu 05-09-003187 11072133-2-05 1812

34 MÁTRA-HUMÁNIpariSzolgáltatóKft. 3231Gyöngyössolymos,AdyEndreút36.
BARCAINÓRA ügyvezető

igazgató
(37)316-620 kocsa.kriszta@t-online.hu nincs 10-09-026674 13583017-2-10 2712

35
MEMFÓRehabilitációs,KereskedelmiésSzolgáltató
Nonprofit Kft.

2941Ács,Cukorgyár-telep14. Lev:2941
Ács,Gyáru.12.

OPLAZNIKGABRIELLA
ügyvezető

(34)595-052
gabriella.oplaznik@memfo.hu;
janos.monstori@memfo.hu

www.memfo.hu 11-09-007961 12580358-2-11 2932

36
MozgáskorlátozottakEgyesületeinekOrszágos
Szövetsége

1032Budapest,SanMarcou.76. Lev:1300
Bp.Pf:141.

KOVÁCSÁGNES
elnök

(1)388-2388Fax: (1)454-1144 meosz@meosz.hu www.meosz.hu 13.Pk.60.560/1989. 19002732-2-41 9499

37
MozgáskorlátozottakSomogyMegyeiEgyesülete
(MKSME)

7400Kaposvár,Békeutca47.
Dr.HEGEDÜSLAJOS

elnök
(82)412-426

hegedus@mksme.t-
online.hu

www.msme.hu
Pk.60.170/1989
14-02-0167

19963156-2-14 9499

38 MozgássérültEmberekÖnállóÉletEgyesülete 1022Budapest,Marczibányi tér3.
UNGVÁRIMIHÁLYNÉ

elnök
(1)315-0401 oneleteg@gmail.com www.onalloelet.hu 01-02-0006659 18077373-1-41 9499

39 MIPRODUKTReklám-ésNyomdaipariKft. 3526Miskolc,Blaskovicsu.22.
OROSZGÁBOR Zsolt

ügyvezetőigazgató
(46)509-124Fax:125 orosz@miprodukt.hu www.miprodukt.hu 05-09-003780 11078139-2-05 1814

Sor-
szám

Címe Vezetőjénekneve Telefonsz: E-mailcíme Honlapcíme: Cégjegyzékszám: Adószám:
TEÁOR
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Cég

Megnevezése

40
MOVERehabilitációsIpari ésSzolgáltatóNonprofit
KözhasznúZrt.

8500Pápa,Kürtutca1.sz. Lev.:
8501Pápa,Pf.340.

GLÜCKERIKAMÁRIA
vezérigazgató

(89)511-472 Fax:473 movezrt@movezrt.hu www.movezrt.hu 19-10-500258 14466111-2-19 8899

41 MozgáskorlátozottakSz.Sz.B.MegyeiEgyesülete
4400Nyíregyháza,Tiszavasvári u.41.Lev:4400
Pf:173.

BALOGHZOLTÁNNÉ
elnök

(42)410-522Fax:410-277 szszbegy@meosz.hu
www.mkszabolcsegyes

ület.hu
19392758-1-15 9499

42 M-VCONSULTINGRehabilitációsésSzolgáltatóKft.
3300Eger,DeákFerencút2. fsz.2. Lev:5126
Jászfényszaru,Szabadságtér1.

MOSONYINÉMURÁNYI
VERONIKAügyvezető

(57)424-284 mvconsulting@invitel.hu nincs 10-09-028021 13272559-2-10 1089

43
NYÍR-PLASTÁltalánosKereskedelmi-Ipari és
SzolgáltatóKft.

4400Nyíregyháza,Debreceniu.105.
VÁRADIZOLTÁN
ügyvezetőigazgató

(42)460-405 nyirplast@gmail.com nincs 15-09-064906 11650104-2-15 2222

44 PARA-MISIpari,SzolgáltatóésKereskedelmiKft. 3527Miskolc,Fonodautca22.
PUSKÁSTIBOR

ügyvezető
(46)506-546 Fax:545 titkarsag@para-mis.hu www.para-mis.hu 05-09-004505 11385349-2-05 1721

45 PIREHABRehabilitációsFoglalkoztatóNonprofitKft.
4025Debrecen,Széchenyiutca35-37.Lev:
4011Db.Pf.2.

BECKERNORBERT
vezérigazgató

(52)527-202FAX:413-226
titkarsag@pirehab.hu;
vezig@pirehab.hu

www.pirehab.hu 09-09-017097 22305372-2-09 1721

46
PiroskavárosiSzociálisésRehabilitációs
FoglalkoztatóNonprofitKft.Csongrád

6640Csongrád,Szent Imreutca19.
KÁLLAINÉFODOR

MARIANNA ügyvezető
(63)570-307 szoci@csongrad.hu nincs 06-09-014149 20749549-2-06 8899

47 Pro-TeamRehabilitációsKözhasznúNonprofitKft. 4400Nyíregyháza, Lujzau.4.sz.
KEREKESANDRÁS

ügyvezető
(42)506-309Fax:310

kg@prorehab.hu;proreha
b@prorehab.hu

www.prorehab.hu 15-09-074426 22305004-2-15 1413

48
REHABILRehabilitációsFoglalkoztatóésSzolgáltató
KözhasznúNonprofitKft.

5630Békés,Kossuthutca20.
HERPAIDÓRA

ügyvezető
(66)636-931 rehabil.alfold@gmail.com www.rehabil.hu 04-09-005758 12963526-2-04 1413

49
ROLFIMElektronikaiésFinommechanikai
Szövetkezet

1027Budapest,Margitkrt.56.mfsz.2.
SINDELISTVÁN
igazgatóelnök

(1)269-0234Fax:373-0492
szovetkezet@rolfim.t-online.hu;
sindel@elektrowaste.hu

www.rolfim.hu 01-02-051562 10194175-2-41 2712

50 SomogyRehabRehabilitációsésFoglalkoztatóKft 8600Siófok,Kézművesu.5.
MIHALICSIMRÉNÉ
ügyvezetőigazgató

(84)506-698 mentor@somogyrehab.hu www.somogyrehab.hu 14-09-303906 11880150-2-14 1723

51
STARTRehabilitációsFoglalkoztatóésIntézményei
KözhasznúNonprofitKft.

4400Nyíregyháza,Bujtosutca32.sz.Lev:
4401.Pf:173

BALOGHZOLTÁN
vezérigazgató

(42)411-433/2071 Fax:
411-408

balogh.zoltan@startrehab.hu www.startrehab.hu 15-09-074476 22260343-2-15 8292

52 SZERAPISZ-ZALAGyártóésKereskedelmiKft.
8900Zalaegerszeg,Rákócziút56-58.sz. Lev.:
8900Zalaegerszeg,Pf.:201.

HORVÁTHGÉZA
ügyvezető

(92)331-201
szerapisz@szerapiszzala.t-
online.hu

nincs 20-09-066862 13515906-2-20 2712

53
SZOCIÁLISFOGLALKOZTATÓSzolgáltatóés
Kereskedelmi KözhasznúNonprofitKft.

9200Mosonmagyaróvár,Szent Istvánkirály
út.109.

SALLAILÁSZLÓ
ügyvezetőigazgató

(96)211-496
szocialis.foglalkoztato.movar@t
-online.hu

http://www.
f

oglalkoztatomovar.h
u/

09-09-018097 22394255-2-08 9499

54 TELJESÉLETÉRTNonprofitKözhasznúKft. 5000Szolnok,JózsefAttilaút83.sz.
RÁKÓCZITIBOR

ügyvezető
(56)412-759Fax:56-410-184

titkarsag.teljeseletert@t-online.
hu

www.teljeseletert.hu 16-09-010685 21891649-2-16 8292

55 TENKES-TÉRSÉGIFOGLALKOZTATÓKFT. 7800SIKLÓS,Váraljau.55.
BOTOSISTVÁN

ügyvezető
(70)776-8443Fax:(72)998-294 hr@ttf-siklos.hu nincs 02-09-080316 24696144-2-02 3299

56 TóthnéVályiErzsébet 3450Mezőcsát,Vörösmartyu.3.sz.
TóthnéVályiErzsébet

egyéni vállalkozó
(30)925-8182 eva.valyi@gmail.com nincs ES506062 44935269-2-25 1413

57
ÚjbudaPrizmaSzociálisFejlesztésiésFoglalkoztatási
KözhasznúNonprofitKft.

1113Budapest,Hamzsabégi út60.sz.
LŐRINCZISTVÁN

GERGELY ügyvezető
(1)372-7640Fax: (1)466-9972

ujbudaprizma@ujbudaprizma.h
u

www.ujbudaprizma.hu 01-09-913256 21185023-2-43 8810

58
VÉDESERehabilitációsFoglalkoztatóésSzociális
SegítőNonprofitKft.

2119Pécel,Pihenőutca2.sz.
PALÁSTIKATALIN

ügyvezető
(28)454-076 ese@vnet.hu

www.egymast-segito.
hu

13-09-128718 20290557-2-13 8690

59 VIABONAFoglalkoztatásiNonprofitKft. 2500Esztergom,Dobogókői út31/A.
TASNÁDISÁNDOR

ügyvezető
(33)312-912Fax:(33)317-417 viabona@viabona.hu www.viabonakft.hu 11-09-015405 18603880-2-11 8130

Sor-
szám

Címe Vezetőjénekneve Telefonsz: E-mailcíme Honlapcíme: Cégjegyzékszám: Adószám:
TEÁOR

sz.:
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