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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 0 6 7 Budapest

Teréz körút

23. 1 1

    

0 1 0 2 0 0 0 0 0 9 6

1 3 P k 6 0 0 9 6  1 9 8 9 4 0

1 9 0 0 8 7 0 7 2 4 2

Schmidt Jenő

Budapest 2 0 1 8 0 5 3 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 15.03.52



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

55 810 52 391

55 045 51 862

765 529

47 925 59 150

43 639 11 567

4 286 47 583

116 0

103 851 111 541

97 023 90 871

14 355 14 355

82 018 82 668

-5 422 -11 097

6 072 4 945

6 186 19 864

3 064 2 623

3 122 17 241

642 806

103 851 111 541

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 15.03.53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

7 477 5 466 7 477 5 466

200 351 135 586 200 351 135 586

61 991 60 437 61 991 60 437

138 360 75 149 138 360 75 149

471 198 4 6 475 204

200 822 135 784 7 481 5 472 208 303 141 256

74 451 41 186 308 298 74 759 41 484

71 235 63 783 1 101 229 72 336 64 012

3 024 3 383 3 024 3 383

56 768 38 096 56 768 38 096

766 433 766 433

206 244 146 881 1 409 527 207 653 147 408

-5 422 -11 097 6 072 4 945 650 -6 152

-5 422 -11 097 6 072 4 945 650 -6 152

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 15.03.53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 15.03.53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

208 303 141 256

208 303 141 256

207 653 147 408

72 336 64 012

650 -6 152

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 15.03.53



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program

Európa Tanács Emberi erőforrások minisztériuma, 

2017.01.01-2017.12.31

8 590

8 590

8 590

8 590

8 590

8 590

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 15.03.53



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

COOPER 21 Tanulmányút

Norvég Alap

2017.11.01-2018.03.31

7 379

4 518

4 518

7 379

880

3 638

4 518

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 15.03.53



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Cooper 15 Klímaváltozás

Norvég Alap

2017.11.01-2018.03.31.

7 123

815

815

7 123

600

215

815

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 15.03.53



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

COOPER 17 Esélyegyenlőségi Worshopok

Norvég Alap

2017.11.01-2018.03.31

7 379

1 738

1 738

7 379

703

1 035

1 738

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 15.03.53



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 15.03.53
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KIEGÉSZÍT Ő MELLÉKLET 
 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
2017. évi működéséről 

 
 
 

 
I.  Általános jellegű kiegészítések 
 
 
1.  A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (rövid neve: TÖOSZ) 1989-ben 

alakult, a Fővárosi Bíróság 96. sorszám alatt 1989. április 25-én vette nyilvántartásba. A 
TÖOSZ a helyi önkormányzati érdekek és jogok kollektív képviseletére, védelmére, azok 
érvényesülésének előmozdítására a települési önkormányzatok által létrehozott országos 
érdekképviseleti szerv, amely a küldöttgyűlés által megállapított alapszabálynak 
megfelelően, alkotmányos keretek között működik. 

 
2.  Székhelye: 1071 Budapest, Damjanich Utca 44. III/1 
 
3.  Adószáma: 19008707-2-42 
 
4.  A TÖOSZ tevékenységei: 

• Főtevékenysége: 9412 Szakmai érdekképviselet 
• További alaptevékenységei: 

• 6399 Máshová nem sorolt egyéb információszolgáltatás 
• 6910 Jogi tevékenység 
• 7021 PR, kommunikáció 
• 8220 Telefoninformáció 
• 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
• 8411 Általános közigazgatás 
• 8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás 
• 9411 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 
• 9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

• Az alapszabály lehetővé teszi vállalkozási tevékenység folytatását is. 
 
4.  A TÖOSZ társadalmi szervezetként működik és gazdálkodik a küldöttgyűlés által 

megállapított költségvetés keretei között. 
 
5.  A szövetség működési költségeit tagdíjakból, szolgáltatásokból befolyó térítésekből, 

támogatásokból, illetve vállalkozási tevékenységének eredményéből fedezi. 
 
6.  A vonatkozó jogszabályok alapján kettős könyvvitelt vezet, a mérleg fordulónapja december 

31, a beszámoló készítés ideje április 30. A szövetség egyszerűsített éves beszámolót készít, 
a 350/2011. kormányrendelet előírásainak megfelelően.  A beszámoló adatai 
könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva, arra nem kötelezett. 
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7.  A TÖOSZ alanya az általános forgalmi adónak. Mivel adóköteles és tárgyi adómentes 

tevékenységet egyaránt végez, az előzetesen felszámított áfát attól függően számolja el, hogy 
a beszerzés mely tevékenységhez kapcsolódott.  

• az adómentes tevékenységhez tartozó kiadások áfája a kiadással együtt kerül 
elszámolásra; 

• az adóköteles tevékenységhez tartozó kiadás áfája elkülönítetten kerül kimutatásra, 
mint levonható áfa; 

• mindkét tevékenységhez tartozó áfa arányosítással megosztásra kerül. 
 

8.  Az eszközök bekerülési értékének számításakor a TÖOSZ a számviteli törvény előírásait 
alkalmazza. Az áfa csak akkor része a beszerzési értéknek, ha kizárólag tárgyi adómentes 
tevékenységhez került beszerzésre. 

 
9.  Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineáris módszerrel a bruttó érték 

alapján kerül elszámolásra, a használatbevétel napjától számítva. A társasági adótörvényben 
meghatározott leírási kulcsokat alkalmazzuk. Az 100 ezer alatti egyedi bekerülési értékű 
eszközök után használatba vételkor egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. 

 
10. A beszerzett anyagokat a szövetség nem készletezi, költségként számolja el. 
 
 
II. Specifikus jellegű kiegészítések 
 
     Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
1. 2017. évben 201 E Ft értékben történt tárgyi eszköz beszerzés, mely összegnek teljes egésze 
100 E Ft alatti tárgyi eszköz beszerzése. A mérlegben ezeken kívül korábbi években vásárolt 
eszközök szerepelnek nettó értéken.   
 
2. Befektetett pénzügyi eszközök között szerepel 

• Egy munkavállalónak lakásépítés céljából hosszú távra adott munkáltatói kölcsön. 
  
3. Mérlegforduló napon a követelések összetétele: 

- 10 862 E Ft tagdíjhátralék 
- 645 E Ft vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos vevőkövetelés 
- 60 E FT egyéb követelés, mely januárban befolyt. 

 
4. Mérlegforduló napon a pénzeszközök összetétele: 

- Bankszámlapénz: 47 583 E Ft, melyből 25 286 E Ft deviza betétszámlán van, míg a 
többi forintos számlán 

 
5. A mérleg forrásoldalán a saját tőke  

• az induló tőke összegéből,  
• a tőkeváltozásból (a korábbi évek eredménytartaléka) 
• a tárgyévi eredményből áll.  
2017. évben az alaptevékenység veszteséges volt, míg a vállalkozási tevékenység 
„nyereséggel” zárult, amely a tőkeváltozásba átvezetve a saját tőke összegét változtatják. 
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6. Hosszú lejáratú kötelezettségek: 
- Lízing miatti kötelezettség 2 623 E Ft 

 
7. Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele:  

- szállítói tartozások 290 E Ft (mérlegkészítésig kiegyenlítve)  
- decemberi munkabérek adó és járulék kötelezettségei 2.090 E Ft (2018. januárban 

átutalva) 
- COOPER pályázati előlegek 14.810 E Ft, mely összeg a bankszámlára befolyt 2017-ben, 

de csak költségként 2018-ban realizálódik. 
 
 
     Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
1.  A TÖOSZ működését alapvetően a tag önkormányzatok által befizetett tagdíjak biztosítják 

és a TÖOSZ által elnyert támogatások és pályázatok. 2017-ben ezen két bevételi forrás 
eloszlása kb 50-50 %  volt. A TÖOSZ által elnyert támogatások összege:  Ennek megoszlása: 

 Külföldi támogatások: 49 074 E Ft   
 Belföldi állami támogatások: 9.000 E Ft  
 Belföldi vállalkozói szféra támogatása: 5 306 E Ft 
 
2.  A kiegészítő jelleggel végzett gazdasági-vállalkozási tevékenység aránya 3,88%. 

Vállalkozási tevékenység bevétele a TÖOSZ havi kiadványában az „Önkormányzat” 
újságban elhelyezett vállalkozói hirdetésekből és a TÖOSZ által szervezett rendezvényeken, 
konferenciákon biztosított reklámlehetőségek kiszámlázott bevételéből adódott.   

 
3.  A pénzügyi műveletek bevétele az elszámolási bankszámlák és a munkáltatói kölcsön 

kamatát tartalmazza, valamit pályázati devizaszámlákon bonyolított forgalom árfolyam 
különbözeteit. 

  
4.  A ráfordítások a pályázatok kapcsán felmerült kiadásokat tartalmazzák és a titkárság 

működéséhez kapcsolódó anyagjellegű és személyi költségeket.  
 
5.  Az egyéb ráfordítások tartalmazzák a más szervezeteknek nyújtott támogatásokat, a Legjobb 

Önkormányzati Gyakorlatok pályázat díjait, a pályázati partnereknek átadott 
pénzeszközöket. 

 
6.  A pénzügyi műveletek ráfordítása a devizás elszámolásokból eredő árfolyamveszteségeket 

tartalmazza.  
 
7.  Társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezett, mert a vállalkozási tevékenység 

bevétele és aránya (3,88%), a kedvezményezett mértéken belül maradt.  
 
 
 
 
     Vagyoni helyzet változása 
 
A saját tőke összege az elmúlt évek növekedése után, most ismét csökkenési pályára állt. A 
likviditási gyorsráta értéke 3,43 ami kedvező, ha a tagdíjhátralékokat levonjuk a követelések 
közül, ez az érték már csak 1,89. Ez pedig mutatja, hogy a működés finanszírozása igen nagy 
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odafigyelést igényel és további források, előfinanszírozott pályázati támogatások felkutatása 
nélkülözhetetlen.  
 
 
III. Tájékoztató jellegű egyéb kiegészítések 
 
1.  A TÖOSZ tagjai – önkéntes belépés alapján – a helyi önkormányzatok, az önkormányzati 

társulások valamint az önkormányzatok érdekképviseleti szervei lehetnek. A tagságról a 
titkárság nyilvántartást vezet. 

 
2.  A titkárság feladata, hogy a szövetség szerveinek döntéseit előkészítse, azokat végrehajtsa, 

illetőleg a végrehajtást megszervezze, tagok véleményeit, javaslatait megismerje és 
feldolgozza, az illetékes szervekhez továbbítsa, a más szervektől érkező információt a 
tagokhoz eljuttassa. További – egyre növekvő jelentőségű – feladat a különböző pályázatok 
előkészítése, bonyolítása, ami önkormányzatok munkáját segíti. Pl. legjobb önkormányzati 
gyakorlatok összegyűjtése, továbbadása konferenciák, tréningek, tapasztalatcserék 
formájában. A feladatokat dr. Gyergyák Ferenc főtitkár vezetésével az év nagy részében 7 
fős titkárság végezte. A titkárság dolgozói munkaszerződéssel alkalmazott munkavállalók. 

 
3.  A TÖOSZ legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés. Két küldöttgyűlés közti időszakban 

az elnökség a döntéshozó-irányító szerv. 
 
4.  Az alapszabályszerű működést és a gazdálkodás szabályszerűségét 5 tagú felügyelő 

bizottság ellenőrzi.  
 
5.  A TÖOSZ képviseletét az elnök, a társelnökök látják el: 
 Schmidt Jenő  elnök (8660 Tab, Petőfi út 65/a. 
 Kerekes Miklós társelnök (4524 Ajak, Rákóczi út 84.) 
 Tóth József társelnök (4090 Polgár, Akácfa utca 11/A.) 
 Pergő Margit társelnök (8181 Berhida, Rezeda utca 10/2) 
 Dr. Áldozó Tamás társelnök (8500 Pápa, Fenyves u. 4.) 
 Szirbik Imre FEB elnök (6600 Szentes, Tóth József u. 28.) 
 
6.  A képviselők, az elnökség és felügyelő bizottság tagjai a közreműködésükért személyi 

juttatásban nem részesülnek. 
 
 
Budapest, 2018. május 08. 
 
 
 
       ----------------------------------------- 
              A szervezet képviselője   
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