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Ez az információs füzet, amelyet jelenleg a kezében tart, a fogvatartotti munkáltatás és képzés bemutatását tartalmazza.
Napjaink magyar büntetőpolitikájában nem pusztán a megtorlás,
a bűn következetes üldözése és arányos megbüntetése a hangsúlyos. Legalább ennyire fontos a társadalom jól felfogott érdekében a bűnelkövetők társadalmi integrációjának a támogatása
és a helyreállító igazságszolgáltatás irányelveinek érvényesítése.
A 2012. évi C. törvény 29. §-a már lehetővé teszi a tevékeny megbánással, a 67. § alapján pedig a jóvátételi munka intézkedéssel
a resztoratív elemek beépülését a büntető igazságszolgáltatásba, azonban a 2013. évi CCXL. törvény (Büntetés-végrehajtási
kódex) hatálybalépésével látványos paradigmaváltás történt az
elítéltkezelési filozófiában.
Alapértékként jelennek meg a reintegrációs törekvések:
• a fogvatartottak munkáltatása a munkaerőpiacra történő
visszailleszkedés elősegítésére,
• az alap-, közép- és felsőfokú oktatásba való belépés biztosítása,
• a jóvátételi programokban való részvétel a társadalmi
felelősségvállalás erősítése érdekében, amelyet jelen program fejlesztéseivel támogatni tud.

MI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
FELADATA ÉS CÉLJA?
A Bv. Kódex 1. § (1)-(2) bekezdése határozza meg a következők szerint:
(1) A büntetés-végrehajtás feladata a büntetési célok érvényesítése a büntetés, illetve az intézkedés végrehajtásán keresztül,
azzal a célkitűzéssel, hogy a végrehajtás során az egyéniesítés szempontjait biztosítani kell annak érdekében, hogy az
megfelelően szolgálja az egyéni megelőzési célok elérését.
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(2) A büntetések és az intézkedések végrehajtásának rendjét
úgy kell kialakítani, hogy:
a) a büntetésben és az intézkedésben megnyilvánuló joghátrányon, illetve a megelőzést szolgáló rendelkezések
érvényesítésén túl elősegítse az elítélt társadalmi beilleszkedését és a jogkövető magatartás kialakulását,
b) a fiatalkorúak tekintetében a gyermekek jogainak érvényesülését is szolgálja,
c) a kényszergyógykezelés esetén a társadalom védelmén
túl, a kényszergyógykezelt számára megfelelő kezelést
és gondozást biztosítson.
Ehhez meg kell őrizni és fejleszteni kell a fogvatartott testi és szellemi képességeit, amit oktatási, foglalkoztatási programokon keresztül lehet elérni.
A foglalkoztatás körébe tartozik az iskolai oktatás, a képzés, a
művelődés, a sport, a személyiségfejlesztő, illetve a gyógyító és
rehabilitációs programokon kívül a munkáltatás is.

MIÉRT FONTOS A MUNKÁLTATÁS A
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEKBEN?
1) A munka a fogvatartott szempontjából a lelki és fizikai egészség megőrzésének egyik alapfeltétele, jövedelemszerzési lehetőség, illetve elősegíti, hogy az elítélt hasznosnak
érezze magát, mely a szabadulása után a beilleszkedésének egyik fontos mozgatórugója lehet.
2) B
 üntetés-végrehajtási szempontból pedig egyik eszköze a
belső biztonság fenntartásának, a fogvatartottak fegyelmi
helyzete javításának.
3) E
 zen túl bevételi forrást jelent a munkadíjból levont tartási
költséghez való hozzájárulás vonatkozásában.
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A fogvatartottak munkáltatása tehát a reintegrációs tevékenység
egyik formája. A munkavégzés szervezetten, rendszeresen, haszon- vagy bevételszerzési céllal, a munka törvénykönyvében
szabályozott munkaviszonytól eltérő, jogszabályban meghatározott feltételekkel és díjazás ellenében történik. Nem minősül munkáltatásnak a díjazás nélküli munkavégzés, vagyis az intézet vagy
intézmény tisztántartásában és ellátásában való kötelező részvétel ideje, amelynek során a napi munkavégzés a 4 órát, havonta
összesen a 24 órát nem haladhatja meg.

MILYEN SPECIÁLIS JELLEMZŐI VANNAK
A FOGVATARTOTTI MUNKÁLTATÁSI
JOGVISZONYNAK?
a) S
 zünetel a társadalombiztosítása annak a személynek, aki az
előzetes letartóztatás, szabadságvesztés hatálya alatt áll, így
a munkadíját nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nem terheli.
b) A
 dómentes a fogvatartottnak a fogvatartás ideje alatt a büntetés-végrehajtási szerv által biztosított foglalkoztatásából
származó bevétele.
c) A
 szolgálati idő számításánál nem lehet figyelembe venni
az előzetes letartóztatás, illetve a szabadságvesztés tartamát.

MILYEN KERETEK KÖZÖTT TÖRTÉNHET
A MUNKÁLTATÁS?
• Az intézetek által biztosított költségvetési munkahelyeken;
• az e célra alapított gazdasági társaságok szervezetén belül;
• az intézet vagy a gazdasági társaság által kötött szerződés
alapján más gazdálkodó szervezetnél;
• a PPP konstrukcióban üzemelő intézetek esetében többoldalú
szerződéssel más gazdálkodó szervezetnél.
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Költségvetési munkáltatás
A munkáltatási formák széles palettája megtalálható a magyar börtönökben. Az egyik leggyakoribb formája a költségvetési munkáltatás,
melynek során a fogvatartottak az intézetek fenntartásában (felújítás, karbantartás) és a működést kiszolgáló funkciók ellátásában
(mosoda, konyha stb.) vesznek részt. Legnagyobb létszámban nem
termelő jellegű munkát végeznek. Szükségszerű azonban az intézetek tisztántartásában, a környezet, udvar gondozásában rendszeresen résztvevőket, a segédmunkát (például raktár, műhely, konyha
stb.) végzőket és természetesen az ellátásban (szakács, hentes,
varró, villanyszerelő, asztalos, vízszerelő stb.) foglalkoztatottakat az
intézeteknek alkalmazni a biztonságos és folyamatos önfenntartó
működés érdekében. A költségek az intézeteket terhelik, valamennyi
intézetben megtalálható ez a munkáltatási forma.
Büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok
A munkáltatás másik, legnagyobb létszámot foglalkoztató formája
az állam által, kimondottan a fogvatartotti munkáltatás céljára alapított és működtetett büntetés-végrehajtási gazdasági társaságoknál
végzett munka. A társaságoknak kettős feladatuk van: egyrészt törvényben előírt állami feladatként a fogvatartottak minél nagyobb
6

arányú munkáltatása, foglalkoztatása, másrészt a piacgazdaság
követelményeihez való igazodás, vagyis az eredményes gazdálkodási tevékenység, az állami vagyon gazdaságos működtetése.
A holding szervezeti keretben működő 12 (8 ipari és 4 mezőgazdasági) gazdasági társaság az elmúlt években jelentős beruházásokat, fejlesztéseket hajtott végre: korszerű gépeket vásároltak,
csarnokokat építettek. Kiemelkedő beruházásokat sikerült megvalósítani, melyek elengedhetetlenek voltak a piacon történő megmaradás, a versenyképesség fenntartása, valamint újabb fogvatartotti
munkahelyek létesítése, továbbá a meglévők bővítése érdekében.
Szerződés alapján harmadik fél számára végzett munka
A büntetés-végrehajtási intézetek vagy a gazdasági társaságok
szerződést kötnek egy harmadik féllel állandó vagy időszakos
munka elvégzésére (bérmunka). A fogvatartottnak minden esetben írásban kell nyilatkoznia, hogy hozzájárul a külső gazdálkodó
szervezetnél történő munkáltatásához. A büntetés-végrehajtási
jogviszony jellegéből eredően a végrehajtás során az elítéltet
jogszabályban meghatározott sajátos jogok és kötelezettségek
illetik meg, illetve terhelik. A külső gazdálkodó szervezettel kötött
szerződésben a munkáltatói jogok kizárólag azon része ruházha-
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tó át, amely ezen jogok és kötelezettségek gyakorlását, illetve az
elítéltek személyiségi jogait nem sértik.
PPP (Public Private Partnership) konstrukció
E konstrukció újdonságot jelentett a magyar büntetés-végrehajtási rendszerben azáltal, hogy a kivitelezés és a feladatellátás a
magántőke bevonásával (üzemeltető) valósult meg. Az üzemeltető minden esetben szerződésében vállalja az adott intézetben
elhelyezett, meghatározott számú fogvatartott munkáltatását, az
ahhoz szükséges infrastruktúra és munkáltatási feladatok folyamatos biztosítását.

MILYEN DÍJAZÁSBAN RÉSZESÜLNEK A
FOGVATARTOTTAK A MUNKÁLTATÁS SORÁN?
A jogszabály meghatározza a fogvatartottak részére fizetendő
munkadíj minimumát: a teljes munkaidőben foglalkozatott fogvatartottak esetében az alapmunkadíj a kifizetés évét megelőző év első
napján a munkaviszonyban álló dolgozókra megállapított kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) összegének legalább egyharmada. Ez az összeg minden évben az országos parancsnok által
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normatív utasításban kerül meghatározásra. A 2017-es évben ez
37.000 Ft alapmunkadíjat jelentett. A munkáltató besorolási munkadíjként ennél magasabb összeget határozhat meg. A részmunkaidőben foglalkoztatottak munkadíja ennek arányos része.

MILYEN KÖLTSÉGEK KERÜLNEK EBBŐL
LEVONÁSRA?
A dolgozó elítélt a munkadíjából köteles a tartására fordított költséghez hozzájárulni. A tartási költségekhez való hozzájárulás
összege nem lehet kevesebb, mint a havi alapmunkadíj 1 százaléka. Ez az összeg szintén minden évben országos parancsnoki
utasításban kerül megállapításra. A 2017-es évben – teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén – a tartási költséghez való
hozzájárulás napi összege 480 forint/fő volt. Ezen hozzájárulást
és a szabadulás idejére tartalékolandó összeget közvetlenül a
munkadíjból kell levonni.
A fogvatartott letéti pénzéből a büntetés-végrehajtási intézet az
alábbi sorrendben levonja:
1) a tartásra fordított költséghez való hozzájárulás napi összegét,
2) a
 szabadulás idejére kötelezően tartalékolandó összeget,
3) a
 végrehajtás alá vont követelések, a kártérítési eljárás szerint megállapított kár összegét,
4) a
 gyógyszer, illetve az egészségügyi ellátások költségét,
5) a
 szükségleti cikkek vásárlására fordított összeget,
6) a
 kimaradás, az eltávozás, a látogató büntetés-végrehajtási
intézeten kívüli fogadása, valamint a rendkívüli eltávozás
idejére fogvatartott részére kiutalandó összeget,
7) a
 többletszolgáltatások díját.
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Szabadulás idejére a jogszabályban meghatározott összeget kell
tartalékolni, melyet a büntetés-végrehajtási intézet a fogvatartott
befogadásától kezdve havonta egyenlő részletekben von le a fogvatartott letéti pénzéből. Az alapmunkadíj változása esetén a szabadulásra tartalékolt összeget ki kell egészíteni.

MILYEN LEHETŐSÉGEI VANNAK
A SZABADULTAK FOGLALKOZTATÁSÁNAK?
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
7. § (1) bekezdésének j) pontja az adóalap megállapításakor figyelembe vehető csökkentő jogcímek között sorolja fel azt, ha a munkáltató
szabadságvesztésből szabadulót (a szabadulást követő hat hónapon
belül), illetve pártfogó felügyelet alatt állót foglalkoztat. Ilyenkor a foglalkoztatás ideje alatt, de legfeljebb tizenkettő hónapon át a munkáltató
által befizetett társadalombiztosítási járulék költségként számolható el. Utóbbiakról a pártfogó felügyelet alatt álló vagy utógondozást
kérelmező szabadult elítélt tájékoztatása nem mellőzhető.
Hazánkban valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők tevékenykednek, e kollégák kiemelt feladata a már szabadult, pártfogó felügyelet alatt állók, valamint
az utógondozást kérelmezők munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése. Ennek érdekében minden büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő – saját illetékességi területéhez igazodva – nyilvántartja azon munkáltatókat, akik szabadult elítéltek elhelyezkedésében közreműködnek,
számukra munkát, esetleg szállást is biztosítanak. Ezen információk
minden büntetés-végrehajtási intézet pártfogó felügyelőjénél elérhetők.
Mindezen túl a szabadultak visszaesési kockázatának csökkentése
társadalmi érdek, melyben a munkavállalás sikeressége meglehetősen pozitív befolyásoló erővel bír. Azon munkáltatók tehát, akik új
esélyt adva biztosítják a szabadultak munkába állásának lehetőségét,
kiemelt szerepet képviselnek az eredményes társadalmi reintegráció
megvalósulásában.
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A fogvatartottak eredményes társadalmi reintegrációjának másik fontos eleme az oktatás biztosítása és a piacképes szakképzések
megszervezése. Az e területen végzett tevékenység legfőbb célja az
ismeretek átadásán túlmenően a szabadulást követő munkaerőpiaci
reintegráció elősegítése.
Oktatási tevékenységet jelenleg 26 büntetés-végrehajtási intézet folytat külső partnerek bevonásával. Ezek között megtalálhatóak az általános iskolai és középiskolai oktatás, a felsőfokú képzés, valamint
a szakmaképzés, mely kétféle lehet: iskolarendszerű felnőttoktatás,
illetve OKJ felnőttképzés.
Az oktatások helyszínét a büntetés-végrehajtási intézetek biztosítják
nappali, esti, illetve levelező tagozaton, államilag finanszírozott formában. Az oktatásba bevonásra kerültek előzetes, nem jogerős ítélettel rendelkező fogvatartottak, valamint jogerős ítélettel rendelkezők egyaránt.
Az általános iskolai oktatásban részt vevő fogvatartottak száma csökken, ezzel csaknem egyenesen arányosan a gimnáziumi oktatásban
résztvevők száma nő. Ennek oka, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek reintegrációs szakterülete egyre nagyobb hangsúlyt fektet annak tudatosítására, hogy a tanulás a társadalomba történő sikeres
visszailleszkedés szempontjából rendkívül fontos tényező.
A hosszabb szabadságvesztést töltő elítéltek esetében ez több oktatási rendszeren is átívelhet, így a jelen lévő fogvatartottak kvalifikációja
egyre nő. Ezen felül, miután egyre többen tanulnak és szereznek szakmát a büntetés-végrehajtási intézetekben, így az esetlegesen visszaesők közül sok fogvatartott már korábbi szabadságvesztése alatt is
tanult, ezáltal a következő büntetése alatt a már elvégzett magasabb
szintről kezdheti, illetve folytathatja tanulmányait.
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Festő, mázoló, tapétázó
Építő- és anyagmozgató gép kezelője
Konyhai kisegítő
Asztalosipari szerelő
Ingatlanfenntartó és karbantartó
Kőműves és hidegburkoló
Térburkoló
Szakács
Általános szerelő
Faipari gépkezelő
Népi kézműves
Pék
Hulladékválogató- és feldolgozó
Textiltermék-összeállító
Villanyszerelő
Parkgondozó
Mezőgazdasági munkás
Motorfűrész-kezelő
Bolti hentes
Hegesztő
Kazánkezelő
Kertész
Szociális szakgondozó
Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
Számítógépszerelő- és karbantartó
Eladó
Tisztítástechnológiai szakmunkás
Vízszigetelő és melegburkoló
Sütőipari és gyorspékségi munkás
Vendéglátó eladó
Zsaluzóács
Karosszérialakatos
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
Cipőfelsőrész-készítő
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Kutyakiképző

A büntetés-végrehajtási intézetekben szervezett szakmaképzéseken
résztvevők száma képzés fajtánként 2016-ban (fő)
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Látható, hogy egyes képzéseket – azok egyszerű megvalósíthatósága és alacsony bemeneti feltételei okán – kiugróan magas számban
oktattak (pl. festő-mázoló, konyhai kisegítő). A következő időszakban
ezek mellett nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni – többek között
tekintettel a javuló kvalifikációra – a reintegráció szempontjából jobban
hasznosítható hiányszakmák (pl. villanyszerelő, karosszérialakatos,
eladó stb.) oktatására.

A SZAKMAKÉPZÉS SZEREPE
A szakképesítésekhez szükséges ismereteket iskolarendszerű felnőttoktatás és OKJ felnőttképzés keretében szerezhetik meg a fogvatartottak. A jelen szakképzések indítását megelőzően a büntetés-végrehajtási intézetek az oktatási intézményekkel folytattak egyeztetéseket,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pedig a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal. A tárgyalások eredményeként a büntetés-végrehajtási
intézetek a területileg illetékes szakképzési centrumokkal együttműködési megállapodást kötöttek.
Jelenleg 22 büntetés-végrehajtási intézetben 24 szakképző intézmény
41 db szakképzést biztosít a fogvatartottaknak.
Az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósult „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” elnevezésű TÁMOP-5.6.2-10/1-2010-0001
kiemelt projekt keretében 2010-től kezdődően 11 büntetés-végrehajtási intézetben megszervezett 23 darab szakmaképzésen
308 fogvatartott szerzett szakmai képzettséget. Az ezt követő
TÁMOP-5.6.3-12/1-2010-001 „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és az intenzív utógondozás
modellje” elnevezésű projekt 2015 októberében zárult le. 73 darab
szakmaképzés keretében 1.218 fogvatartott tett sikeres záróvizsgát.
A 2016-ban elindult EFOP-1.3.3-16-2016-00001 „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű kiemelt projekt és a hozzá társuló, a Közép-Magyarország régióra vonatkozó „Fogvatartotti reintegrációs program”
– az előzményprojektek eredményeire és tapasztalataira építve – az
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ország 28 büntetés-végrehajtási intézetében legalább 1.200 fogvatartott szakképzettséghez juttatását tűzte ki célul. A szakmaképzés
további erősítésében kiemelt szerepe van a büntetés-végrehajtási
intézetek mellett működő gazdasági társaságoknak is, ahol a fejlődés útja a szakképzési centrumokkal történő szervezett együttműködés annak érdekében, hogy teljes jogú gyakorlati képzőhelyekké
váljanak. Ennek tárgyi feltételei a társaságoknál részben már most is
rendelkezésre állnak. A szakmák kiválasztásának jövőbeli stratégiáját
a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok szempontjából az általános munkaerőpiaci helyzet és a kft.-k tevékenységi köre határozzák meg. Ennek keretében erősíteni szükséges az alapszakmákban
(targoncavezető, kőműves, burkoló, festő stb.) és a saját tevékenységekben (ruházat, cipőipar, nyomda, pék stb.) történő képzést, melyben
munkáltatása révén az elítélt megfelelő gyakorlatot szerezhet, növelve
ezzel a szabadulását követő munkába állása esélyeit.
A gazdasági társaságokkal az alábbi elérhetőségeken
léphet kapcsolatba:
Adorján-Tex Kft.
Adorján-Tex Kft.
Állampusztai Kft.
Annamajori Kft.
Ipoly Cipőgyár Kft.
Nagyfa-Alföld Kft
Pálhalmai Agrospeciál Kft.
Sopronkőhidai Kft.

Konvergencia régiók
6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
6327 Állampuszta
2471 Baracska, Annamajor 1.
2660 Balassagyarmat, Madách u. 2.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 11.
2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.
9407 Sopronkőhida, Pesti Barnabás u. 25.

06-78/563-631
06-47/322-721
06-78/407-877
06-22/454-099
06-35/501-277
06-62/426-679
06-25/531-180
06-99/511-246

BUFA Kft.
Duna Papír Kft.
Duna-Mix Kft.
NOSTRA Kft.

Közép-Magyarország régió
1108 Budapest, Kozma u. 13.
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
2600 Vác, Barabás Miklós u. 1.
2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.

06-1/261-3961
06-24/531-845
06-27/501-575/11
06-27/370-005

A pártfogó felügyelőkkel a büntetés-végrehajtási intézetek központi számán keresztül
léphet kapcsolatba.
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Büntetés-végrehajtási intézetek elérhetőségei
A konvergencia régiók intézetei
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási. Intézet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Kalocsai Fegyház és Börtön		
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet – Baracska
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet – Székesfehérvár
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet – Martonvásár
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Szegedi Fegyház és Börtön I. objektum
Szegedi Fegyház és Börtön II. objektum
Szegedi Fegyház és Börtön III. objektum
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

06-78/407-860
06-35/501-170
06-72/520-100
06-76/483-783
06-66/362-165
06-46/502-640
06-96/312-566
06-52/526-210
06-36/412-722
06-56/512-750
06-78/467-930
06-22/454-023
06-22/515-214
06-22/580-202
06-25/531-100
06-47/523-560
06-82/529-740
06-99/511-530
06-42/411-400
06-62/554-970
06-62/554-860
06-62/620-800
06-94/516-700
06-42/524-900
06-74/505-830
06-88/591-570
06-92/313-433

A Közép-Magyarország régió intézetei
Budapesti Fegyház és Börtön 06-1/432-5900
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektum
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektum…
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objektum
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
Márianosztrai Fegyház és Börtön
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási. Intézete
Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Váci Fegyház és Börtön		

06-1/475-5500
06-1/488-5010
06-1/432-2600
06-1/264-2662
06-27/620-400
06-24/503-100
06-24/503-100
06-27/620-300
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A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL,
AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP
TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG.

További információt az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító
számú kiemelt projektről az alábbi elérhetőségeken kaphat:
www.tettprogram.hu
www.bv.gov.hu/efop-1-3-3
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