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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

1. A település neve: Budapest Főváros XIII. Kerület 

2. Röviden a településről (max. 100szó) 

A XIII. kerület egy előnyös városszerkezeti jellemzőkkel rendelkező, progresszív, dinamikusan fejlődő kerület. A 
lendületes fejlődés motorja egy hosszú távú elképzelésekhez igazodó, megfontolt, fegyelmezett és átlátható 
városgazdálkodás. Lakosság száma 120 199 fő, 65 év feletti népesség részaránya a teljes népességhez képest 
19%. Az idős népesség eltartottsági rátája 29%, öregedési index 1,6.  Háztartások száma 63 664. 
Önkormányzat minden kötelező feladatát ellátja, az önként vállalt feladataival a lakosság életminőségének 
javítását szolgálja. Közszolgáltatások minden igényt kielégítenek. A ciklus elején elfogadott Lendületben a XIII. 
kerület Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat középtávú programja biztosítja a Kerület folyamatos 
fejődését.  

3. A jó gyakorlat a pályázati kiírás alábbi területére vonatkozik (kérjük x-szel jelölni a következő felsorolásból): 

1. Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat 

2. „Családért és közösségért” Roma nők társadalmi szerepvállalásának jó példái 

X 3. Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése 

 

4. A jó gyakorlat elnevezése 

„Én, TE, Ő, de együtt könnyebb a MI biztonságunkért” 

5. Adjon rövid összefoglalót a jó gyakorlatról  

(max. 200 szó terjedelemben – kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben pályázata a döntőbe kerül, ezt a rövid 

leírást szeretnénk használni sajtócélokra is) 

A kerületi Önkormányzat számos területen számít a civil szervezetek együttműködésére, így a közbiztonság 
terén is keresi azokat a szervezeteket, partnereket, akik tenni akarnak önmaguk és lakókörnyezetük mindennapi 
biztonságáért. Valljuk, hogy a bűnmegelőzés különböző ágazatok együttműködésén, partneri viszonyán alapul. 
E két tételen alapul az „Én, TE, Ő, de együtt könnyebb a MI biztonságunkért” projekt: A közös célokért folytatott 
munka a kerületi Polgárőrség és az önkormányzat szociális intézményeinek aktív együttműködésére épül. 2015. 
február óta hetente, szerdánként polgárőrök, szociális munkások késő esti órákban – 18.00. – 22.00. óra között - 
együtt járják a kerület utcáit. Mindkét szereplő saját szakmaiságát viszi a közös munkában. Közös cél a 
bűnmegelőzés, a kerületi állampolgárok, kiemelten a kiskorúak, fiatalok bűnelkövetővé válásának megelőzése, 
kiskorúak, idősek áldozattá válása esélyének csökkentése, valamint a bűncselekményt előidéző okok 
mérséklése. A terepmunkában közvetlenül résztvevők száma: 20-25 fő. A tapasztalatokról feljegyzés készül és a 
következő napon, javaslatokkal együtt a Hivatal Aljegyzőjének megküldik. A leírtak alapján az érintett szervezet, 
hatóság felé megy a jelzés a szükséges intézkedés megtétele céljából.  

6. Felhasználtak-e EU pályázati forrásokat a gyakorlat megvalósításában? 

Igen  

Nem X 

7. Amennyiben igen, a benyújtott projektjavaslat azonosító száma:  

8. A projekt végrehajtásával megbízott személy adatai: 

Név, és az önkormányzatban 

betöltött pozíció: 

Karácsonyi Magdolna, aljegyző 

Cím: 1139 Budapest Béke tér 1. 

Telefon: 06 1 452 4144 

Е-mail: karacsonyimagdolna@bp13.hu 

Alulírott tanúsítom, hogy a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak. 

 

Polgármester neve: Dr. Tóth József                                                             Egyesület elnöke: Takács  Ferenc 

 

P.H. 

Aláírás
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INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL 

9. A település legfőbb problémái 

Írja le az önkormányzat fő problémáit, hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges (max. 100 

szó). 

A Képviselő-testület évente vizsgálja a Kerület közbiztonság helyzetét. Az értékelés alapját a BRFK XIII. 

Kerületi Rendőrkapitányság, a Közterület-felügyelet, XIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

beszámolója jelenti. A helyi mutatók alapján a bűnmegelőzési koncepció határozza meg a célokat és a 
megvalósítást szolgáló intézkedéseket. Következtetések: 

 százezer lakosra jutó bűncselekmények száma a fővárosban a legmagasabb, 

 közterületen csellengő gyermekek száma,  

 romló szubjektív biztonságérzet, 

 közterületen 50 – 60 fő él életvitelszerűen, 

 273 kamerából álló térfelügyeleti kamerarendszer bővítése iránti igény folyamatos 
jelentkezése, 

 utcai szociális munka elsősorban munkaidőben,  

 a helyi társadalom önvédelmi képességének folyamatos javítása, 

 rendszeres Együttműködési Fórum 
    
 

10. A probléma leírása, amelyre a gyakorlat megoldást nyújt  

Írja le az okokat, összefüggéseket, amelyre a gyakorlattal választ kívántak adni, megnevezve a csoportokat, a módszereket, 

időzítést is (max. 200 szó).  

Két fő utcai szociális munkás, önkéntes munkában szociális munkások az ifjúság által kedvelt 
közterületeken végzik munkájukat. Ez kiegészül közterületen életvitelszerűen élők támogatásával, 
tájékoztatásával. Érezzük, hogy a munkaszervezésünk ellenére sem elegendő időt töltünk kint a terepen. A 
szociális munka eszközeit és leginkább meggyőző kommunikációs készségünket alkalmazzuk.  
Projekt által megoldani kívánt terület: munkaidőn túli utcai szociális munka erősítése 
humánerőforrás bővítése nélkül, egyben intézkedéseink hatékonyságának, eredményességének 
növelése. Rendszeres, közös késő esti kerületi bejárás, ellenőrzés. Ütemszerűen, tervezve az 
ellenőrizni kívánt területek megjelölésével. csoport összetétele: polgárőr, szociális munkás és ifjú 
polgárőr. 
A projekt előzményei:1. helyi polgárőrség aktív bűnmegelőző tevékenységet folytat. Kiemelt feladatuknak 
tekintik a fiatalok védelmét, az iskolák környékének figyelését, a drogmegelőzést. Folyamatosan fejlesztik 
együttműködésüket a KEF tagszervezeteivel, a Prevenciós Központ szakembereivel, a csellengő fiatalok 
segítése érdekében.  
2. Együttműködési Fórum havi ülésein mindazon szervek, hatóságok, intézmények képviselői részt 
vesznek, amelyek a közterületen valamilyen feladatot ellátnak. A kerekasztalos megbeszélés alkalmas 
arra, hogy a közös ügyeket egyeztessék, egymás munkájáról információval rendelkezzenek. A fórum tagja 
az Angyalföld Polgárőr Szervezet és a Prevenciós Központ vezetője is. 
3. Szociális intézmények, elsősorban a Prevenciós Központ: veszélyeztetett gyermekekkel, csellengő 
gyermekek felkutatásával, prevenciós programok szervezésével és a Kábítószer Egyeztető Fórum 
működtetésével foglalkozik. Szakmai tevékenysége körében utcai szociális munkát is végeznek. 

 

11. A jó gyakorlat bevezetésének céljai 

Mit kívántak elérni a gyakorlat bevezetésével? Ki a gyakorlat célcsoportja? (max. 100 szó).  

Általános célunk:  
Lendületben a XIII. kerület középtávú program közbiztonsági céljainak, a bűnmegelőzési koncepció 
feladatainak végrehajtása: összefogás, együttműködés elvére épülő közösségi biztonságkezelés 
szemléletének erősítése. 
Konkrét célok: 
munkaidőben történő utcai szociális munka kiegészítése, hetente egy alkalommal, késő esti órákban: 
18.00. – 22.00. óra, 
utcai szociális munka térbeli bővítése, több csoport kialakításával, polgárőrség technikai eszközeinek 
használatával pl. autó, 
polgárőrök jogszabály adta lehetőségeken belül intézkedést tesznek vagy kezdeményeznek, ezzel a 
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szociális munka is hatékonyabb, sok esetben eredményesebb,  
polgárőrségen belül Ifjúsági csoport alakult, 8 fővel, szociális munkásaink beléptek polgárőr szervezetbe,  
projektben részt vevő szociális munkások fiatalokat próbálják bevonni – kortárs segítőként – 
csoportmunkában hozzájárulva az ifjú polgárőrök mozgalmához. 

12. A jó gyakorlat kezdeményezése és előkészítése 

Ki kezdeményezte probléma megoldását (önkormányzat, állampolgárok, támogató, civil szervezet, magáncég stb.)?  Ki 

tervezte meg a jó gyakorlatot, és milyen lépésekkel (stratégiaalkotás, akcióterv, projekt javaslat) tervezték annak 

végrehajtását? A jó gyakorlat az önkormányzat általános stratégiájának része, vagy speciális stratégiát alkottak erre a 

célra? Miért e kezdeményezés mellett döntöttek? (max. 300 szó) 

Az Együttműködési Fórum munkája során merült fel a javaslat, szinte egyszerre az Önkormányzat 
képviselője, a szociális intézmény és a polgárőrség vezetője részéről. A céljaink azonosak, a megoldások 
térnek el. A közös gondolat megfogalmazását követően kezdődött meg a projekt megvalósítása:  
A szervezetek képviselői három alkalommal egyeztettek és elkészítettek egy együttműködési 
megállapodást. A megállapodás azt a keretet rögzíti, amely az egyes szakmák kompetenciáját figyelembe 
véve a közös munka elemeit szabályozza. 
A megállapodást 2015. szeptemberében írtuk alá.  
 
2015. szeptember 10-én a résztvevők részére tréninget szervezetünk: részben a személyes kapcsolat, 
részben egymás munkájának megismerése, részben a szakmai határok egyeztetése céljából. 10 szociális 
munka, 10 polgárőr, 8 kortárs segítő, valamint 5 közterület-felügyelő, 5 rendőr. 
 
2015. szeptember 5.  napjától megkezdődött a közös munka.  
 
Elkészült egy programterv, amely a beosztást, időpontot, résztvevőket tartalmazza. 
Aljegyző felé hetente visszajelzés készül a tapasztalatokról. 
 
Aljegyző szükség szerint intézkedéseket kezdeményez. 
 
Önkormányzat középtávú programja, Lendületben a XIII. kerület programban megfogalmazott célok 
érdekében a kerületi bűnmegelőzési koncepció, valamint az éves gyermekvédelmi program rész 
intézkedése tartalmazza az együttműködési szándékot, a civil szervezetek bevonását és támogatását a 
közbiztonsági feladatok végrehajtásába.  
 
 

13. A jó gyakorlat megvalósítása 

Írja le röviden a gyakorlatot. Milyen tevékenységeket folytattak annak végrehajtása során (Ki hajtotta végre a 

gyakorlatot? Ki szervezte, menedzselte azt? Mennyi ideig tartott a tevékenység? Hol valósult meg a tevékenység?) 

Van-e partnere az önkormányzatnak a jó gyakorlat végrehajtásában? Amennyiben igennel válaszol, részletezze a 

partnerek hozzájárulásának jellegét, mértékét! (max. 400 szó) 

A projekt 2015. szeptember 5 napjától indult. Jelenleg is folyik, mára beépült mindkét partner szakmai 
programjába.   
 
Az utcai szociális munka szabályait jogszabály határozza meg. A fiatalokkal, gyermekekkel kapcsolatos 
feladatot a Család és Gyermekjóléti Központ hatáskörébe, a hajléktalanokkal kapcsolatos feladatokat a 
Nappali Melegedőkre telepíti. Ennek keretében szociális munkások az alábbi főbb feladatokat látják el: 
felderítések, szolgáltatások, ügyintézések, esetkezelések végzése, kortárssegítő fiatalokkal való 
foglalkozás, megelőző tevékenység, kapcsolattarás, együttműködés más szervetekkel, civilekkel stb. 
 
Polgárőrség feladata: folyamatosan figyelemmel kísérik a közterek köztisztaságát, segítettük a kerületi 
rendezvények nyugalmát. Kerületi Közterület-felügyelet szakembereivel közös járőrözésben vesznek részt. 
 
Projekt résztvevői:1. szociális munkások, közvetlenül terepen 12 fő, közvetve az önkormányzati intézmény 
hálózatban dolgozók 250 fő 2. polgárőrség tagjai, átlag létszámuk 65 fő A közvetlen részvevők a 
közterületeken dolgoznak.  Közvetve résztvevők: a becsatornázott gyermekek, fiatalok részére szabadidős 
programot szerveznek, nyári táboroztatást végeznek, képzéseket biztosítanak. Felnőttek esetében a 
szociális szolgáltatásokat nyújtanak. A polgárőrök kísérik a szociális munkásokat, ha szükséges 
intézkedést tesznek vagy kezdeményeznek.  
 
Projekt célcsoportja: iskola időben, iskolai időn túl rendszeresen vagy esti órákban közterületen, általuk 
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kedvelt helyeken tartózkodó gyermekek, fiatalok, az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok, akik 
éjszakáikat közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyen töltik.  
 
Projekt fő területei: a kerület azon részeinek figyelemmel kísérése, ahol fiatalok, gyermekek, a 
hajléktalanok feltételezhetően nagy valószínűséggel tartózkodnak, azon kerületi helyek felkeresése, ahol 
állampolgári bejelentések, vagy tapasztalataink szerint tartózkodhatnak.  
 
Projekt eredménye: Tapasztaljuk, hogy a siker egyik kulcsa az állandó és látható jelenlét a közterületeken. 
Már 6 fiatal, mint ifjú polgárőr vesz részt a munkánkban. A kortársi jelenlét kedvezően hat az ún. csellengő 
gyermekek meggyőzésére, a felajánlott programokban való részvételi szándékukra. Prevenciós 
programok, csoportfoglalkozások: Previ Rap, Previ Chef, Previ Dance, Previ Press, Previ Music, Previ Buli, 
hátrányos helyzetű gyerekek fociedzése heti 2 alkalommal. Hajléktalan emberek esetében kisebb és 
átmeneti eredményeket érünk el.   

 

14. Ki menedzselte a gyakorlat kialakítását (önkormányzat vagy a partner)?  Mikor kezdték és mennyi ideig tartott a 

bevezetés? Felmerült-e valamilyen probléma a bevezetés során, ha igen, melyek voltak azok, és hogyan oldották 

meg azokat?  (max. 300 szó) 

Az Együttműködési Fórum során merült fel az ötlet. A fórum tagjai a közterületen munkát végző 
szakemberek: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divízió, kerületi Rendőrkapitányság, XIII. 
Kerületi Közterület- felügyelet, Polgárőrség, szociális intézmények képviselői, aljegyző. 
A döntést a vezetők hozták meg, az előkészítés egy hónapot vett igénybe. Az előkészítés adminisztrációs 
munkából és munkatársak személyes kapcsolatfelvételéből állt. Zökkenőmentes volt, hiszen a cél közös. 
Az eltérő szakmák együttműködése a közös célokért fokozza a munka hatékonyságát. 

 

15. Milyen módszereket alkalmaztak a helyi lakosok bevonására a gyakorlat előkészítése és megvalósítása során 

(találkozók, nyilvános viták, tömegkommunikáció, kiadvány, önkormányzati honlap, emailek stb.)?  (max. 100 szó) 

A helyi állampolgárok tájékoztatása személyesen történik, hiszen a rendszeres jelenléttel a projekt tagjai 
jól láthatóak. Megszólítják az állampolgárokat is, illetve beszélgetéseket kezdeményeznek. Az 
Önkormányzathoz beérkező állampolgári jelzésekre az adott területeket felkeresik, bejelentővel is 
egyeztetnek. A válaszlevelekben tájékoztatást adunk a közös ellenőrzésekről és visszacsatolást kérünk a 
tapasztalatokról. A projekt időtartama alatt, összes jelzés száma. 326 darab 
A koncepciók időarányos teljesítéséről szóló beszámolókban is számot adunk az eredményekről, valamint 
szakmai fórumokon is tájékoztatást adunk. 

16. A jó gyakorlat eredményei 

Mutassa be a gyakorlat eredményeit, amelyek választ adtak a 2. pontban felsorolt problémákra! Hatással volt-e a 

gyakorlat az önkormányzat igazgatására és hogyan? Hatással volt-e a gyakorlat az önkormányzati szolgáltatások 

felhasználóira, és hogyan? Az Ön megítélése szerint a lakosságnak hány százaléka tartozik a gyakorlat 

haszonélvezői közé? (max. 300 szó) 

A közvetve haszonélvező a teljes lakosság. Azzal, hogy csökken a csellengő gyermekek száma, azzal, 
hogy a közterületeket rendeltetésszerűen használják minden kerületi állampolgár számára fontos 
eredmény. Azzal, hogy a polgárőrök és a szociális munkások, sok esetben a közterület-felügyelők és a 
rendőrök együtt, közterületen jól láthatóak a lakossági szubjektív biztonságérzetet is kedvező irányba 
befolyásoljuk. 
Az együttműködés, a közös munka rendszeressé tette a késő esti közterületi bejárásokat. 
A projekt népszerűsítette a polgárőrök áldozatos munkáját, tagságuk 8 szociális munkással, 4 ifjú 
polgárőrrel bővült.  
Közel 100 fiatalt tudtunk bevonni programjainkba. 
A kerületi közterület-felügyelet is csatlakozott a heti ellenőrzések időpontjához, mára ez kialakult 
gyakorlattá vált. 
Tovább erősödött a kerületi gyermek és felnőtt jelzőrendszerünk. A közterületen tapasztalt problémára, 
veszélyhelyzetre az érintett szakember azonnal tud reagálni, és rövid reakcióidejű szolgáltatást tud 
nyújtani.  
Információcsere rendkívüli mértékben kibővül, és az információcsere reakcióideje dramatikusan 
lecsökkent. A személyes kapcsolat kialakulása miatt más napokon is érvényesül, amely az érintettek 
szakmai munkáját teszi hatékonyabbá. 
 

 

17. Van-e hivatalos elemzés a gyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az eredményeket, és milyen módon? 

(max. 100 szó) 

 



 

 5 

2016. májusában értékeltük a kerületi gyermekvédelmi rendszer működését. A heti bejárás tapasztalatairól 
az aljegyző felé feljegyzés készül a tapasztalatokról. Összesen 62 esetben került sor tényleges 
intézkedésre:  
29 közterületen életvitelszerűen élő emberek egészségügyi ellátáshoz való juttatása, 
8 átmeneti szállóra történő elhelyezés támogatása, 
4 rendőrségi intézkedés kezdeményezése, 
11 közterület-felügyelő bevonása, 
10 fiatal haza kísérése. 
 
Számos esetben az alkohol, a dohányzás következményeire hívták fel a fiatalok figyelmét, néhány esetben 
a drog használat következményeire.  
 
Az egy éves munkánk eredményét 2016. novemberében a partnerek vezetőivel ténylegesen értékeljük.  

18. Népszerűsítették-e a gyakorlatot, és milyen módon (tömegkommunikáció, konferencia, találkozók stb.)? 

Megismerték-e a helyi lakosok a gyakorlatot, és mennyire voltak elégedettek azzal? Más önkormányzat megismerte-e 

a gyakorlatot? Alkalmazta-e már más önkormányzat is azt? (max. 200 szó) 

A projekt eredményiről folyamatosan beszámol a helyi média: a TV13, a 13 Kerületi Hírnök, a Média13.hu, 
valamint a projekttel összefüggő konkrét eseményekről hírt ad az önkormányzat honlapja is. 
Tapasztalatainkról kétoldalú kapcsolataink keretében tájékoztatjuk a szomszédos kerületek szakembereit. 

 

19. Mutassa be, hogy a gyakorlat végrehajtása milyen hatással volt az önkormányzat 1. pontban felsorolt 

problémáira! (max 100 szó)  

 

Lényegesen javult a közös célokért tevékenykedő, a projektben szerepet vállaló szervezetek, személyek, 
szakemberek együttműködése, közös munkájuk hatékonyabbá vált, lényegesen bővültek a veszélyeztetett 
célcsoportokkal kapcsolatos információink, ismereteink. 

20. Források 

Mennyibe került a gyakorlat végrehajtása? Milyen pénzügyi forrásokat használtak fel (önkormányzat saját 

költségvetése, állami források, támogatók stb.)? Mekkora volt a gyakorlat összes forrásigénye (emberi erőforrás az 

önkormányzaton belül és azon kívül is, számítógépek, irodák, más eszközök)? Okozott-e megtakarítást a gyakorlat az 

önkormányzati költségvetésben, és ha igen, akkor milyen módon és mekkora összegben? (max. 200 szó) 

 

Nincs többlet kiadás. Közvetlen megtakarítást sem jelentett. 

21. A jó gyakorlat fenntarthatósága 

Folytatják-e a gyakorlat végrehajtását, és ha igen, milyen forrásból finanszírozzák azt? Milyen módon hat a példa 

eredménye a jövőre nézve? Van-e valamilyen világos, intézményesült mechanizmusa (hivatalos dokumentum, az 

állampolgárok magatartásváltozása stb.) a gyakorlat folytatásának a jövőben?  (max. 100 szó) 

 

A projekt fenntartható, beépült mindkét partner szakmai munkájába.  
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22. Támogatás más önkormányzatnak a jó gyakorlat átvételére 

Van-e valamely speciális előfeltétele (szervezési, pénzügyi, földrajzi stb.), hogy más önkormányzatnak segítséget 

tudjanak nyújtani a jó gyakorlat átvételéhez? Mit tud felajánlani segítségül ahhoz, hogy más önkormányzat is 

alkalmazza az Önök gyakorlattá (tanulmányutak, látogatók fogadása, képzés, dokumentumok, szakértői támogatás 

stb.) t? (max. 100 szó) 

 

Igény esetén vállaljuk a workshop szervezését. 

 

23. Tanulságok-megjegyzések 

Mutassa be, hogy mit lehetne még javítani a gyakorlat ismételt végrehajtása során! Mel yek voltak a legnagyobb 

kihívások, amelyekkel a végrehajtás során szembesültek? Mik a levonható tanulságok? (max. 200 szó)  

  

Egy projekt hosszútávon akkor működik jól, ha a működés során a tagjai kölcsönösen profitálnak belőle. 
Ez a jelenlegi projektünk esetében megvalósul. A résztvevő partnerek céljai közösek. A résztvevőkkel, a 
polgárőrökkel, a szociális munkásokkal és kibővülve a közterület-felügyelőkkel megállapodtunk abban, 
hogy a XIII. kerületi állampolgárok közbiztonsága érdekében mindent meg kell tennünk. 
 
Fontosnak tartjuk a közös gondolkodást, az egy nyelv használatát a szakmai kompetenciák elismerése 
mellett. És legfőképpen az „egy nyelvet beszélés”. Hiszen az egymás megértése, a közös kooperatív 
együttműködés az elsődleges és/vagy rövid távú célok elérését szolgálják. A pályázat díjazását képzésre 
fordítanánk a projektben a résztvevők számára. Részben konfliktus kezelési tréning, részben 

személyiségfejlesztésre. Tapasztaljuk, hogy az együttműködésének elengedhetetlen feltétele, hogy az 

abban résztvevők tisztában legyenek saját feladataikkal, felelősségükkel, és egymás szakmaiságában 
bízva, egymásra támaszkodva közösen meghatározott feladatelosztásban végezzék el vállalt feladataikat. 

 

A pályázati formanyomtatvány formájában változtatható – a megadott szavak mennyiségének figyelembe vételével. A 

pályázatot két nyomtatott (egy eredeti és egy másolat) példányban postai úton ajánlott küldeményként a TÖOSZ 

címére ( .) és egy elektronikus példányban (palyazat@toosz.hu e-mail címre) kell benyújtani, 

legkésőbb 2016. szeptember 12-ig. A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, 

fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A mellékletek 

megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához. 

Az Irányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet győztest. 

Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ titkársághoz (www.toosz.hu), az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén. 

Tel: (06-1) 321-2496 Fax: (06-1) 413-0482  E-mail: balla@toosz.hu  

mailto:palyazat@toosz.hu
http://www.toosz.hu/
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