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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

1. A település neve: Kunsziget 

2. Röviden a településről (max. 100szó) 

Kunsziget község Győr-Moson-Sopron megyében, a Győri járásban, a Mosoni-Duna jobb partján, a Szigetköz 
peremén, Győrtől 17 km-re elhelyezkedő település, az 1.-es számú főút és az M1-es autópálya közelségében, 
Szigetköz és a Hanság tájegység közepén lakóinak száma 1256 fő. Külterülete 1700 HA, belterülete 150 HA. 
1990-től a falu fejlődése dinamikus. Ipari üzemek valósultak meg. A munkahelyek száma évről-évre emelkedik; 
2018-ban 1450 fő munkavállalót foglalkoztatnak. Térségi ipari központtá alakul. Szilárd burkolatú utak, 
kerékpárutak biztosítják a biztonságos közlekedést. Korszerű közvilágítást létesítettünk, ivóvíz – földgáz, 
szennyvízhálózat került kiépítésre. Intézményrendszer kialakítása megtörtént, alátámasztva és erősítve a helyi 
és az országos munkavállalást. (Manóvár Családi Bölcsőde, Tündérvár Óvoda, Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és AMI). A szabadidő tartalmas eltöltését, rendezvények színhelyét műfüves pálya, teniszpálya, 
tekepálya, extrém park, játszótér, sportcsarnok biztosítja. A társadalmi-gazdasági fejlődés a falu szerkezetének 
átalakulását eredményezte és új feladatokat határozott meg a polgárok biztonsága érdekében. 

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

1.Közös-többszörös” – a településen élő romák és nem romák példaértékű közös(ségi) programjai, 

 tevékenységei   

2. Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése ☒ 

 

4. A jó gyakorlat elnevezése 

„Összefogás a KÖZ-JÓ, a biztonságos és minőségi emberi lét megteremtéséért Kunsziget Községben.” 

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 településen kialakult a biztonsági lánc az önkormányzat, a polgárőrség és a lakosság aktív részvételével. 

Kunsziget Község Önkormányzatának és Kunsziget Község Polgárőrségének két évtizedes együttműködésének 

eredményeként a település és a térség biztonsága folyamatosan nő. Polgárai aktívan részt vesznek a közösségi 

életben, az együttgondolkodás révén kialakított programok, gyakorlatok hozzájárulnak az életminőség 

javulásához, a településről kialakult kép még pozitívabbá tételéhez, segítik a helyi identitástudat erősödését, 

eredménye a település komplex fejlődése. Munkánkat kölcsönös együttműködésben végzünk az 

intézményekkel, egészségügyi létesítményekkel, civilszervezetekkel, Kunsziget Község Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületével, Moson Mentő Csapattal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőrszövetséggel és a Győri 

Rendőrkapitánysággal. 

A jó gyakorlat révén az alábbi eredmények születtek: 
 

- „Egymásért felelősséggel tartozunk” gondolkodásmód kialakult 

- A szubjektív és objektív biztonság megteremtése: KÖZ-JÓ kialakítása 

- Térség és település rendezvényeinek biztosítása 

- A járőrszolgálat a felelős biztonság illegális szemétlerakás ellen, klímavédelem 

- A lakosság családi, és települési eseményeken is biztonságba tudhatja értékeit 

- 50 lakásban, 200 fő részére speciális jelzőrendszer került kialakításra 

- Kialakításra kerültek a kamerarendszerek 

- árvízvédelem, katasztrófavédelem feladatok ellátása 

- Eltűnt személyek kutatása  

- „Egy iskola – Egy polgárőr nap” - ifjú polgárőrök- generációk találkozása 

- „Biztonságos óvoda” cím elnyerése 

- Szépkorúak fóruma 

- Speciális elektromos közlekedési eszközök használata 

- Határon túlélő magyarság-tudás megosztás 

 

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

Igen  
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Nem ☒ 

7. Amennyiben igen, a benyújtott projektjavaslat azonosító száma: - 

8. A projekt végrehajtásával megbízott személy adatai: 

Név, és az önkormányzatban 

betöltött pozíció: 
Lendvai Ivánné Kunsziget Község Önkormányzata polgármestere 

Cím: 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. 

Telefon: 0630/226-9730 

Е-mail: polgarmester@kunsziget.hu 

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

 

 

 

 

P.H. 

 

 

 

 

________________________________ 

Lendvai Ivánné 

Kunsziget Község Önkormányzata 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

P.H. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Németh Csaba 

Kunsziget Község Polgárőrsége 

Elnök 
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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 dinamikus fejlődést biztosító új kihívások a szerteágazó feladatok komplex magas szintű ellátását az 
alacsony költségvetési támogatás nehezíti. A bevételek csak részben biztosítják az intézményrendszer 
működését, az alapszolgáltatások ellátását.  
Sérülhet a közrend, a közbiztonság, a kultúra, az épített és természeti örökség védelme, a sport, a 
szabadidő tartalmas eltöltése, eredményeként gyengülhetnek, szétzilálódhatnak a közösségek az emberi 
kapcsolatok.  
Megakadályozása érdekében szükség van a kölcsönös bizalomra épülő, egymásért felelősen tenni akaró 
közösségekre. 
Mintának szolgálhat a „Szomszédok Egymásért Mozgalom”. - a generációk együtt működése 

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).  

Az egyik legalapvetőbb emberi igény a biztonság megteremtése, így elengedhetetlen, hogy az 
önkormányzat magas színvonalon biztosítsa lakosai számára a nyugodt, biztonságos élethez szükséges 
körülményeket. Mindez azonban kizárólag úgy valósítható meg, ha az önkormányzat és a polgárőrség, a 
civil szervezetek szoros, mindenre kiterjedő, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot alakít ki egymással.  
 

- Polgárok fokozott egymásra figyelése- növekvő lakosság szám-munkavállalók 

- A járőrszolgálattal a felelős biztonság megteremtése 

- A lakosság nagyobb családi, és települési eseményeken térség polgárőr szolgálata 

- 50 lakásban, 200 fő részére speciális jelzőrendszer került kialakításra 

- árvízvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása 

- Kamerarendszerek /vagyonvédelem/ 

- Eltűnt személyek keresése  

- „Egy iskola – Egy polgárőr nap” folyamatos megrendezése- ifjú polgárőrök- generációk találkozása 

- „Biztonságos óvoda” cím elnyerése / kisgyermekek bevonása/ 

- Szépkorúak fóruma 

- Speciális elektromos közlekedési eszközök használata /KRESZ ismeret/  

- A településen kialakult a biztonsági lánc az önkormányzat, a polgárőrség és a lakosság aktív 

részvétele 

- „Egymásért felelősséggel tartozunk” gondolkodásmód polgárőrség helyes megítélése 

 

Módszerek: fórumok, kérdőívek, honlap, szórólapok.   

 

11. A jó gyakorlat bevezetésének céljai 

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

A gyakorlat célcsoportja Kunsziget, és térség lakossága, fiataljai, intézményei, civil szervezetei, hiszen a 
polgárőr egyesület nem csak településünkön, de a környéken is lát el szolgálatot és biztosítja a 
rendezvényeket, a falvak vagyonvédelmét. Az ott élő emberek életvédelmét, megteremve a szubjektív-
objektív biztonság érzését. 
 
A gyakorlat célja, hogy egy erős polgárőr szervezet támogatásával, és segítségével az önkormányzat és a 
polgárőr egyesület közös erővel szolgálja a KÖZ-JÓ megteremtését és fenntartását, formálja a lakosság 
felelős, tudatos gondolkodását. 
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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 javaslal) 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) 

Megalakulását az átalakult gazdasági és társadalmi helyzet tette szükségessé, melyet támogatott a 
lakosság igénye. Indokai a település földrajzi elhelyezkedése, a Mosoni-Duna közelsége miatt Kunszigetet 
sem kerülik el a magas vizek, árvizek, melyek összefogásra késztették a lakosságot. 1990 után a település 
addigi zárt élete megváltozott, a zöldmezős beruházások révén új üzemek alakultak ki, melyek pozitív 
hozadéka - mint a munkahelyteremtés - idegenek is megjelentek a faluban, ezáltal a zárt, védett település, 
nyitottá, átjárhatóvá vált, biztonsága csökkent. Kunsziget Község Polgárőrsége 1998-ban alakult a 
felelősségvállalás korábban is jellemezte az embereket. Megvalósulását segítette az önkormányzat a falu 
lakosságát.  
Kunsziget Község Önkormányzata a megalakulás óta támogatja az egyesület működését, reszt vállal 
munkájába. Az első 10 évben az önkormányzat kisebb összeggel támogatta a település civil szervezeteit, 
köztük a polgárőrséget is. Majd 2008-ban a képviselő-testület – egyeztetve a civil szervezetekkel, 
figyelembe véve a lakossági, társadalmi igényeket – úgy döntött, civil alapot hoz létre, melyhez a 
szervezetek pályázat útján jogosultak hozzájutni. A pályázati rendszer kialakítás a működtetése volt az 
egyik nagy lépés, melynek révén még szorosabb kapcsolat jött létre az önkormányzat és a polgárőrség 
között, az eredmény megháromszorozódott. Jelnetős Önkéntes munkával.  
A közös munka alappilére a 2003-ban Kunsziget Község Képviselőtestülete által elfogadott 
Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció.  

 

  



 

 5 

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) 

Az elmúlt 20 évben az önkormányzat és a polgárőrség között létrejött szoros együttműködése révén a 
következő jó gyakorlat alakult ki Kunsziget község életében. A polgárőr egyesület minden eseményen 
jelen van a településen. Éjjel-nappali szolgálatuk a település biztonságának záloga. Részt vesznek a 
rendezvények biztosításában, kiemelt figyelemmel a labdarúgó mérkőzéseken, illetve az Önkormányzat 
által évente megrendezésre kerülő Húsleves és Petrezsirom Fesztiválon, melyen 4-5000 fő vesz részt. Az 
egyesület fontos eleme Kunsziget civil életének, hiszen a rendezvények állandó résztvevője, információs 
és tájékoztató tevékenységével a település minden korosztályához eljut. Tevékenysége térségi hatású, 
együttműködik a rendőrséggel, a megyei és országos polgárőr szervezetekkel, oktatási intézményekkel, 
civil szervezetekkel és önkormányzatokkal 
Bűnmegelőzési modell projektre pályázatot nyújtottunk be.  
30 fő felnőtt önkéntes végzi a munkát, illetve ifjúsági tagozat segíti tevékenységüket. Évente 
megrendezzük az Egy iskola – Egy polgárőr napot, térségi rendezvényként.  2000-ben elsőként az 
országban az Önkormányzat a Polgárőrséggel karöltve térfigyelő kamerákat helyezett el a településen, 
mely szintén hozzájárult Kunsziget biztonságához, ezzel egy időben kialakításra került a „Csengő szól – 
segít” elnevezésű jelzőrendszer is a faluban.    
Főbb tevékenységek, 

- a helyi közrend és közbiztonság megteremtése, a bűnmegelőzés közterületi járőrszolgálattal 
- eltűnt személyek keresés 
- családi eseményekkor (esküvő, temetés) a családi házaknak védelmének biztosítása egész napos 

jelenléttel 
- helyi piac kialakítása (Bűnmegelőzési modell projekt) 
- falopások megelőzése 
- mezőőri feladatok részbeni ellátása, kertek gondozása parlagfű-gyom mentesítés – ezáltal is 

megelőzhetőek a besurranások  
- ártéri erdők fokozott védelme, fakitermeléskor fokozott ellenőrzés 
- létrehozásra került a helyi piac, mely megakadályozza a házalást a településen 
- A szomszédos települések polgárőrségeivel kölcsönös felügyelet például a falunapok alkalmával  
- képzések megvalósítása, azokon való részétel 
- tárgyi és személyi feltételeivel segíti a civil szervezetek munkáját 
- Szépkorúak számára előadások szervezése a bűnmegelőzés, áldozattá válás megelőzése 

témakörökben 
- Bűnmegelőzési modellprogram kialakítása a település intézményeivel, civil szervezeteivel közösen 
- „Szomszédok egymásért mozgalom” népszerűsítése 
- Határon túlélő magyarság támogatása 28 éves erdélyi testvértelepülési kapcsolat.  
- „Biztonságos Óvoda” Cím 
- „Öko-Iskola” Cím  
- Európai Falumegújítási Díj 
- Kunsziget Község Polgárőrsége – Év Polgárőr címet nyerte 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 együttműködést az Önkormányzat és a Polgárőrség között kezdetben a település földrajzi 
elhelyezkedése, a Moson-Duna közelsége indokolta, később a zöldmezős beruházásokkal, az új 
munkahelyek létrejöttével idegenek is megjelentek a településen, ami a kezdetekben a lakosság 
biztonságérzetét csökkentette. Szorosabb együttműködést igényelt a felgyorsult életforma, a családok 
gyakran egész nap távol vannak munkájuk miatt. Illetve fontos erőként hatott a településen jelen lévő 
önkéntes – segítő szemlélet is. 
Alapja a ránk hagyott örökség, felelősék vagyunk egymásért. A segíteni jó fogalma. 
Menedzselés kölcsönös, a gyakori párbeszéd, a megoldandó feladatok, helyzetek a tenni és segíteni 
akarást erősítik. 
Kezdetben probléma volt a megkülönböztető ruházat, a közművek, a térfigyelő kamera hiánya. A sikeres 
pályázatok (kölcsönös a tenni akarás) biztosította a problémamegoldást. 
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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) 

Beszélgetések, műhelymunkák, egyeztetések. Aktív önkormányzati honlap. Szórólapok, Faluújság. 
Állandó kapcsolattartás, a történések azonnali jelzése. Kölcsönös egymás-segítés, felelősségvállalás 
embertársainkért, dicséret, példaállítás. 

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 közbiztonság, KÖZ-JÓ megteremtése 
- Az szubjektív és objektív biztonság személyi és tárgyi megteremtése feltételeinek biztosítása 
- A járőrszolgálattal a felelős biztonság megteremtése 
- A településen megszűnt a házalás – helyi piac kialakítása 
- Biztonságért éjjel-nappal 
- A lakosság nagyobb családi és települési eseményeken is biztonságba tudhatja értékeit 
- 50 lakásban, 200 fő biztonsága érdekében speciális jelzőrendszer került kialakításra 
- Kialakításra került a kamerarendszer- bővítése folyamatok 
- Egy iskola – Egy polgárőr nap folyamatos megrendezése 
- Összhang a Nemzeti Bűnmegelőzési stratégiája 
- Fiatalok fellelőség érzetének javítása. Fiatalok polgárőr tagozat léte. – közösségi munka (50 óra) 
- A településen kialakult a biztonsági lánc az önkormányzat, a polgárőrség és a lakosság aktív 

részvételével 
- Testvérfalui kapcsolat- tapasztalok átadása 

 

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

(max. 100 szó) 

 

Visszaigazolások a lakosság részéről, az állandó segítség kérés és nyújtás igazolja, hogy jó úton 
haladunk. A rendőrségi statisztikák bizonyítják, hogy a bűncselekmények száma alacsony és az elmúlt 5 
évben a csökkenés folyamatos.   

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) 

Kunszigeti Hírmondó illetve a község honlapja folyamatosan bemutatja a tevékenységet, a civil 
szervezetek, az önkormányzat, az intézmények a vállalkozások kapcsolatát. A jó gyakorlat túlnőtt a falu 
határán, hiszen különböző rendezvények, fejlesztések térségi hatásúak. 

 

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

problémáira! (max 100 szó)  

 

A település még biztonságosabb lett, ami hozzájárul a lakosság életminőségének emelkedéséhez, segíti a 
helyi identitástudat erősödését, csökkenti az elvándorlást, összességében hozzájárul a KÖZ-JÓ- hoz, mely 
alappillére a falu folyamatos fejlődésének. 
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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) 

 

A Civil Alap révén az elmúlt években az Önkormányzat az alábbi összegekkel támogatta Kunsziget Község 
Polgárőrségét:  
 
2014:    900.000 Ft 
2015: 1.000.000 Ft 
2016: 1.008.250 Ft 
2017: 1.200.000 Ft 
2018: 1.200.000 Ft 
 
A fenti összegek azonban nem viszonyíthatóak, az emberi élet biztonságához a pénz értékét 
messze felülmúlja. A biztonság megteremtéséhez, felbecsülhetetlen értékű önkéntes munka járul 
A mentálhigiénés gondozás csökkenti a szociális kiadásokat. – egészségesebb polgárok 
„ Az esélyegyenlőség nő” - A biztonságos település egyenlő a fejlődőképes településsel. 

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) 

Igen, folytatjuk. A további szoros, bizalmi kapcsolatokon alapuló együttműködés az alapja a településünk 
közbiztonságának, erősítik a közösséget, segítik a problémák hatékony megoldását. Az önkéntes munka 
szépségének, fontosságának szélesítését szeretnénk tovább népszerűsíteni.  
Pozitív értékek, gondolkodás, komplexitás megteremtésével falunkat, térségünket továbbfejleszteni.   

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 gyakorlatá (tanulmányutak, látogatók fogadása, képzés, dokumentumok, szakértői támogatás 

stb.) t? (max. 100 szó) 

Speciális előfeltétele nincsen a jó gyakorlat átvételének. Alapja a tenni akarás, a felelősség érzet. Igény 
esetén készéggel állunk rendelkezésre, hogy bemutassuk településünket, a közös munkánk eredményeit. 

 

23. Tanulságok-megjegyzések 

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

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

A párbeszéd folytatásával az újonnan megjelenő esetleges problémák is gyorsan és hatékonyan oldhatóak 
meg.  
 
A legnagyobb kihívások a következőek voltak: 

- az idegenek megjelenése a korábban zárt településen 
- a községhatár bővülése, az átjárhatóság 
- társadalmi – gazdasági változások 
- pozitív értékrend erősítése 
- a díjazás nélküli munka fontossága, erkölcsi elismerése magasabb szintű az anyagi elismerésénél 

 

 

A fényképes dokumentáció https://goo.gl/sDJzcb a linken elérhető. 
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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 (1406 Budapest 76. Pf. 50.) és egy elektronikus példányban(word és pdf formátumban)  (balla@toosz.hu e-

mail címre) kell benyújtani, legkésőbb 2018. augusztus 21-ig. Az érvényes pályázat feltétele még egy 8-10 szöveges-

képes diából álló ppt prezentáció is, melyet elektronikusan kell megküldeni a fentiekben megadott e-mail címre. 
A 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) 322-7407 Fax: (06-1) 413-0482  E-mail: balla@toosz.hu  

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

