A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

34 046

53 021

0

0

34 046

53 021

45 169

20 834

5 138

9 273

40 031

11 561

2 268

195

81 483

74 050

76 191

67 792

I. Induló tőke/jegyzett tőke

11 782

11 782

II. Tőkeváltozás/eredmény

76 799

64 409

-12 390

-8 399

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

0
3 183

4 558

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

3 183

4 558

Passzív időbeli elhatárolások

2 109

1 700

81 483

74 050

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

18 820

29 570

18 820

29 570

12 932

13 640

12 932

13 640

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

9 238

7 830

9 238

7 830

- támogatások

2 356

3 054

2 356

3 054

3 741

858

3 741

858

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

35 493

44 068

35 493

44 068

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

35 493

44 068

35 493

44 068

6. Anyagjellegű ráfordítások

29 924

33 580

29 924

33 580

7. Személyi jellegű ráfordítások

15 084

15 208

15 084

15 208

340

220

340

220

8. Értékcsökkenési leírás

1 115

1 997

1 115

1 997

9. Egyéb ráfordítások

1 749

1 454

1 749

1 454

11

228

11

228

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

47 883

52 467

47 883

52 467

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

47 883

52 467

47 883

52 467

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

-12 390

-8 399

-12 390

-8 399

-12 390

-8 399

-12 390

-8 399

-12 390

-8 399

-12 390

-8 399

2 201

2 963

2 201

2 963

155

91

155

91

12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 2 6

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Nagyajtai
Lépcsőház:

2/b

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 0 0 7 9 8 5

1.6 Képviselő neve:

2.

/1991 /1

1 4. PK . 6 7 8 4 0
0 1

Ajtó:

Emelet: Fsz

utca

4 2 6 4
2

4 1

Dr. Molnár Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Felnőttképzés, ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről 1. § (1) bekezdés c) pont és az 1. § (2) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Minőségügyi szakemberek 4000 fő
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 2 6

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Nagyajtai
Lépcsőház:

2/b

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 0 0 7 9 8 5

1.6 Képviselő neve:

2.

/1991 /1

1 4. PK . 6 7 8 4 0
0 1

Ajtó:

Emelet: Fsz

utca

4 2 6 4
2

4 1

Dr. Molnár Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Tudományos tevékenység, kutatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás- fejlesztésről és a technológiai innovációról
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Innovációs projektek vezetői
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 75
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 2 6

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Nagyajtai
Lépcsőház:

2/b

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 0 0 7 9 8 5

1.6 Képviselő neve:

2.

/1991 /1

1 4. PK . 6 7 8 4 0
0 1

Ajtó:

Emelet: Fsz

utca

4 2 6 4
2

4 1

Dr. Molnár Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Európai integráció elősegítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Alaptörvény – Alapvetés E) cikk (1) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Egészségügyi Intézmények minőségügyi vezető
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 400
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

Vagyonelem értéke

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Saját tőkerész

Felhasználás célja
8 399

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

8 399

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

8 399

veszteség pótlása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év
15 740

Szakember tanúsításra és akkreditációra

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Nemzeti kötelezettségek teljesítése
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
10 657
Tárgy év
3 776

3 313
Tárgy év

Előző év
7 511

6 318

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

27 027

20 288

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

27 027

20 288

Szakbizottságok kiadásaira és tagsági jogon járó kiadványokra

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Dr. Molnár Pál, elnök

Tárgyév (2)
0

Előző év (1)

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Vezető tisztségviselők

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6

0
Tárgy év (2)

340

220

340

220
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Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

35 493

44 068

155

91

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

35 338

43 977

H. Összes ráfordítás (kiadás)

47 883

52 467

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

15 084

15 208

47 883

52 467

-12 390

-8 399

17

17

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

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott 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
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]
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Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

4 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

4 000 000
400 000
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

438 250
3 561 750

Felhalmozási

0

Összesen:

4 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

2 997 200

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

2 997 200
2 997 200
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
2 997 200

Felhalmozási

0

Összesen:

2 997 200
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 963 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

982 133
982 133
1 963 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
982 133

Felhalmozási

0

Összesen:

982 133
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

150 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

150 000
150 000
150 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
150 000

Felhalmozási

0

Összesen:

150 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

850 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

850 000
850 000
850 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
850 000

Felhalmozási

0

Összesen:

850 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

5 524 554

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

2 528 553
2 528 553
2 528 553

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

2 444 260
84 293

Felhalmozási

0

Összesen:

2 528 553
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Országos Bírósági Hivatal
Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:
E OQ

Ma gy a r

N emz e t i

B i z o t t s á g

Szervezet székhelye:
Irányítószám: 1 0 2 6

Település: B u d a p e s t
Közterület neve: N a g y a j t a i
Közterület jellege:
Emelet:

f s z

Házszám: 2

utca
Ajtó:

Szervezet adószáma:
Képviselő neve:

Épület: B

Lépcsőház:

2
1 8 0 0 7 9 8 5

D r .

Mo l ná r

P á l

Keltezés:
Budapest

2 0 1 4

0 3

1 7

Képviselő aláírása:

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.0
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Országos Bírósági Hivatal
Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság

1.2 Székhely
B u d a p e s Irányítószám:
t

Település:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Emelet:

f s z

Na g y a j t a i
Házszám: 2

utca
Ajtó:

Lépcsőház:

2

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

Épület: B

6 7 8 4 0 / 1 9 9 1 / 1

4 2 6 4

1.5 Képviselő neve: D r .

Mo l n á r

P á l

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

felnőttképzés, ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2003. évi LXXVII. törvény
felnőttképzésről
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: minőségügyi szakemberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Országos Bírósági Hivatal
Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság

1.2 Székhely
B u d a p e s Irányítószám:
t

Település:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Emelet:

f s z

Na g y a j t a i
Házszám: 2

utca
Ajtó:

Épület: B

Lépcsőház:

2

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:
1.5 Képviselő neve: D r .

Mo l n á r

P á l

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

tudományos tevékenység, kutatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás- fejlesztésről és a technológiai innovációról
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: innovációs projektek vezetői
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 75
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Országos Bírósági Hivatal
Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság

1.2 Székhely
B u d a p e s Irányítószám:
t

Település:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Emelet:

f s z

Na g y a j t a i
Házszám: 2

utca
Ajtó:

Épület: B

Lépcsőház:

2

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:
1.5 Képviselő neve: D r .

Mo l n á r

P á l

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

európai integráció elősegítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Alaptörvény – Alapvetés E) cikk (1) bekezdés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Minőségügyi vezetők a hazai Egészségügyi Intézményekben
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 400
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Országos Bírósági Hivatal
Közhasznúsági melléklet

Szervezet EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
neve:
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Saját tőkerész

8 399

veszteség pótlása

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

8 399

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

8 399

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév
15 740

Szakember tanúsításra és akkreditációra

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Nemzeti kötelezettségek teljesítése
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

10 657
Tárgy év

3 776
Előző év

3 313
Tárgy év

7 511

6 318

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

27 027

20 288

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

27 027

20 288

Szakbizottsági kiadások, tagsági jogon járó kiadványok

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1

Előző év (1)

Tisztség
Dr. Molnár Pál, elnök

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (összesen)

0
Előző év (1)

Vezető tisztségviselők

A.

Tárgyév (2)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen)

Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Szöveg

0
Tárgy év (2)

340

220

340

220

340

220
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Országos Bírósági Hivatal
Közhasznúsági melléklet
Szervezet E O Q
neve:

Ma g y a r

N emz e t i

B i z o t t s á g

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

Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

35 493

44 068

155

91

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

35 338

43 977

H. Összes ráfordítás (kiadás)

47 883

52 467

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

15 084

15 208

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

47 883

52 467

K. Adózott eredmény

-12390

-8399

17

17

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt össze
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

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
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]
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Beszámoló az EOQ MNB 2013. évi
tevékenységéről
1.

Közgyűlés és a vezető szervek ülései

Az EOQ MNB az elmúlt évben 2013. május 28-án Budapesten a
Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében tartotta Közgyűlését,
melyről a „Minőség és Megbízhatóság” 2013/3 számában részletes beszámoló
jelent meg.
Az EOQ MNB Vezetősége 2013-ban összesen 3 ülést tartott (március 19-én,
április 29-én és szeptember 10-én), valamint 2 brainstorming jellegű
összejövetelen (június 14. és július 11.) vett részt, amelyeken a meghívottakkal
együtt az EOQ MNB aktuális problémáit és a lehetséges kivezető alternatívákat
vitatták meg. Az EOQ MNB Vezetőségének részvételével 2013. szeptember 17-én
sor került a szakbizottsági tisztségviselők ülésére.
Az EOQ MNB Választmánya 2 ülést tartott (május 16. és december 12.)
A különböző válságok okozta kedvezőtlen helyzet és a tagdíjbefizetések
szigorúbb számonkérése miatt 2013-ban az EOQ MNB egyéni és jogi tagjainak
száma kis mértékben tovább csökkent, az összes tagok száma 1500, a jogi tagoké
250 körül mozgott.

2.

EOQ MNB rendezvények

Az EOQ MNB 2013-ban az összesen mintegy 4000 résztvevővel megtartott 72
rendezvényen és tanfolyamon belül 9 nagyobb jelentőségű országos rendezvényt
és 17 tanfolyamot közel 1400, valamint 60 szakbizottsági összejövetelt több mint
2600 résztvevővel szervezett, illetve ezek szervezésében működött aktívan közre.
Ezek közül kiemelendő a tanfolyamok számának jelentős növekedése,
amelynek bevételei elősegítették az EOQ MNB gazdasági helyzetének fokozatos
stabilizálódását. Külön elismerést érdemel az ISO 9000 Fórum sikeres jubileumi
XX. Nemzeti Konferenciája Balatonalmádiban, amelyen az EOQ MNB
társrendezőként működött közre.
1

A részvételi díjas rendezvények résztvevői általában CD kiadványt kaptak
kézhez, de a „Minőség és Megbízhatóság” és más szakfolyóiratok legtöbb esetben
külön beszámolókat is közöltek a fontosabb rendezvényekről.

3.

EOQ MNB projektek

3.1. EOQ MNB szakember-tanúsítás és -regisztrálás
A szakember-regisztráció és az EOQ tanúsítványok kiadása az Európai
Minőségügyi Szervezet továbbra is legsikeresebb projektje. A kiváló eredmény
ellenére – a várhatóan emelkedő licenc díjak és más bürokratikus akadályok miatt – a
szakember-tanúsítást és -regisztrációt a 2012. év második felétől nemzeti hatáskörbe
vettük és 2013-ban már így működtettük, továbbra is betartva az EOQ harmonizált
követelményrendszerét és eljárási szabályait. Ezek képezik alapját az EOQ MNB FAT
intézményi és programakkreditációjának is.
A 2013-ban kiadott EOQ MNB tanúsítványok száma 2012-höz képest közel
40%-os emelkedést mutat, ami jó eredménynek számít, de összetételében nem
sikerült döntő változást elérni.
A Magyarországon 2013-ban kiadott 222 új, illetve megújított EOQ MNB
tanúsítvány megoszlása a következő:
Minőségügyi Rendszermenedzserek
Minőségügyi Auditor

115
35

Minőségügyi Szakértők

4

Környezeti Rendszermenedzserek

6

Környezeti Auditorok

4

Információbiztonsági Rendszermenedzser

3

Információbiztonsági Auditor

5

Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser

4

Élelmiszerbiztonsági Auditorok

1

Minőségirányítási Rendszer Vezető Tanácsadó

1

TQM Felülvizsgáló

1

TQM Menedzser

9

Minőségirányítási Belső Auditor
Minőségügyi Rendszermenedzser Megbízott
Minőségirányítási Megbízott
Zöldöves Statisztikus

16
2
12
4

2

3.2. Közreműködés nemzetközi, nemzeti és szakágazati Minőség
Díjak odaítélésében
A Magyar Agrárgazdasági Minőség pályázat szakmai előkészítésére és teljes
körű szakértői lebonyolítására 2013-ban sem az EOQ MNB Központi Titkársága
és szakértői kaptak megbízást, így továbbra is csak a pályázati kiírás
aktualizálásában, a tájékoztatásban, valamint a Díjbizottság munkájában vettünk
részt. A többi Minőségi Díj pályázatokat 2013-ban nem hirdették meg.

3.3. Egyéb projektek
3.3.1. A Finn „Quality Innovation of the Year 2013” Díj pályázat
2006-ban a Finn Államelnök megalapította és a skandináv országok bevezették a
„Quality Innovation” Díjat, amelyre a nagyvállalatok, a kis- és középvállalkozások,
a mikro vállalkozások, a közszféra és non-profit szervezetek pályázhatnak. A
gyorsan tért hódító pályázati rendszert 2011/2012-ben a balti országokra
terjesztették ki, 2012/2013-ban pedig meghívták a Cseh Köztársaságot és
Magyarországot csatlakozásra. Az EOQ MNB – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
egyedi támogatásával – adaptálta a pályázati rendszert, meghirdette a pályázatot,
kiválasztotta és felkészítette az értékelőket, egyedi és konszenzusos módon értékelte
a 14 beérkezett innovációs pályázatot, majd megküldte a díjazásra érdemesnek
tartott pályázatokat a Nemzetközi Zsűri részére. A „Minőség-Innováció 2013”
pályázat díjait 2014. január 20-án Stockholmban adták át, közöttük 2 magyar
vállalkozásnak.

3.3.2. Angol nyelvű minőségügyi tanfolyam
Intenzív előkészületek után 2013 januárjában kezdődött meg líbiai és egyiptomi
hallgatók posztgraduális továbbképzése angol nyelven a minőségügy és a
metrológia területén. A 2 féléves képzés – eredményes vizsgákat követően a
szakdolgozatok sikeres megvédésével – 2014 januárjában zárult. A hallgatók
megkapták az „EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser” az „EOQ MNB
TQM Menedzser”, az „EOQ MNB Projektmenedzser” és a „Nemzetközi
Értékelemző” tanúsítványt.

3.3.3. Magyar-Osztrák-Román egészségügyi projekt
A „Minőségügyi Rendszermenedzser az Egészségügyben” harmonizált
követelményrendszerének kidolgozására/továbbfejlesztésére irányuló pályázat
benyújtására az Európai Bizottság „Az egész életen át tartó tanulás programjának”
Leonardo da Vinci alprogramja látszott a legalkalmasabbnak. A pályázati anyagot
– a romániai CREST Forrásközpont koordinálásával és az EOQ vezetésének
egyetértésével – az „EOQ MNB”, a „Quality Ausztria” és a „Román Minőségügyi
Szervezet” 2012-ben dolgozta ki és nyújtotta be, amely még abban az évben
elfogadást és támogatást nyert. A pályázati anyag fő célkitűzésként tartalmazza az
3

„EOQ Minőségügyi Rendszermenedzser az Egészségügyben" új szempontok
szerinti kidolgozását, majd jóváhagyatását az EOQ Közgyűlése által, valamint a
romániai egészségügyi szakemberek továbbképzését és a vonatkozó EOQ oklevél
megszerzését. Ehhez hasznosítandó a résztvevő másik 2 ország (Ausztria és
Magyarország) ismeretanyaga és tapasztalata az egészségügyi minőségirányítás
területén.

4.

Az EOQ MNB kiadványai és honlapja

Az EOQ MNB folyamatosan biztosította a „Minőség és Megbízhatóság” című
szakfolyóirata kiadásának szerkesztési és pénzügyi hátterét, amit a jogi tagok
csökkenő, de még mindig számottevő köre továbbra is támogat. Ennek
eredményeképpen a folyóirat 2013-ben ismét rendszeresen és igen magas szakmai
színvonalon 5 füzetben jelent meg, mivel az első 2 füzet összevontan került
kiadásra. Az összes példányszám továbbra is közel 3000 körül mozog, de a
kinyomtatott és postán szétküldött füzetek száma 2000 alá csökkent. Az
elektronikusan (jelszavasan és csatolmányként) terjesztett példányszám viszont
növekvő tendenciával már megközelíti az 1000 címet. Az előfizetők köre
számottevően nem változott. Ezáltal a szakfolyóirat kiadásával járó veszteségeket
sem sikerült tovább csökkenteni.
Az Alapszabályban foglaltak szerint került összeállításra az EOQ MNB 2012.
évi Évkönyve, amelyet valamennyi közgyűlési résztvevőnek átadtunk, valamint –
a korábbi évek gyakorlatától eltérően – csak azoknak az EOQ MNB tagoknak
küldtük meg, akik azt külön kérték. Ugyanakkor az Évkönyvet az EOQ MNB
honlapján minden érdeklődő számára hozzáférhetővé tettük.
Az Évkönyv és a folyóirat 2013-ban is közel 20 000 példányban jelentek meg
és jutottak el az EOQ MNB tagjaihoz, az előfizetőkhöz, a támogatókhoz, a
szerzőkhöz és hirdetőkhöz, valamint néhány külföldi, elsősorban a szomszédos
országokban élő magyar szervezethez és szakemberhez.
Az EOQ MNB 1998 óta folyamatosan működteti honlapját. A honlapon az
emlékeztetők, a határozatok és a tervezett rendezvények programjának
ismertetésén túlmenően megtekinthető az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező
szakemberek aktuális névsora is. A honlap látogatottsága a tartalmi bővítésekkel
és a fejlesztéssel összhangban örvendetesen évről-évre növekszik.

5.

Nemzetközi kapcsolatok

Az EOQ MNB nemzetközi kapcsolatai keretében a következő külföldi
szervezetekkel tartott fenn szoros munkakapcsolatot, illetve a következő jelentős
nemzetközi eseményeken képviseltette magát:
• Az Amerikai Minőségügyi Szervezetben (ASQ) az EOQ MNB fenntartotta a

társult tagságot, amelynek keretében értékes információkhoz jut. A
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megküldött folyóiratokból, szakanyagokból készült fordítások, referátumok a
„Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban rendszeresen megjelennek.
• A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) Vezetőségében Dr. Molnár Pál,

az EOQ MNB elnöke választás alapján került be a szervezet Igazgató
Tanácsába. Ugyanakkor felkérést kapott az IAQ európai tagjai
tevékenységének koordinálására is. Ebben a funkciójában sikerült
megszervezni az IAQ Igazgató Tanácsának ülését és az IAQ Közgyűlését
Tallinn-ban. Takács János, az EOQ MNB alelnöke a IAQ Communication
Committee elnöki tisztségét tölti be a 2013. évtől kezdve.
• A Minőségügyi Világszövetség (World Alliance for Quality) 2008-2011

periódusban végzett tevékenységét az Európai Minőségügyi Szervezet
koordinálta. Ebben a szervezetben az EOQ MNB megalapítása óta aktív tag.
• A szoros szakmai együttműködés eredményeképpen a Német Szövetségi

Köztársaság legnagyobb minőségügyi szervezete, a Deutsche Gesellschaft für
Qualität (DGQ) havi rendszerességgel térítésmentesen küldi meg a „Qualität
und Zuverlässigkeit” című német nyelvű szakfolyóiratot.
• A kínai

minőségügyi szervezetekkel folytatott szoros együttműködés
keretében a 20 millió lakosú Shanghaiban működő Minőségügyi Szervezet
közreműködésével 2013 szeptemberében hazánkba látogatott egy 6 tagú
magas rangú műszaki kínai delegáció.

• Az EOQ MNB a többi EOQ tagszervezeten kívül 2013-ban további 60 ország

minőségügyi szervezetével tartott fenn elektronikus kapcsolatot.

6.

Hazai kapcsolatok

6.1. Minőségügyi társszervezetek
• Az együttműködés a Magyar Minőség Társasággal az elmúlt éveknek

megfelelően alakult. A két szervezet folyóiratai közötti együttműködés a
korábbiak szerint folytatódott, aminek eredményeképpen növekedett a
minőségügy iránt érdeklődő előfizetők és olvasók informáltsága.
• Az ISO 9000 Fórum 2013-ban XX. alkalommal magas színvonalon rendezte

meg Balatonalmádiban a jubileumi Nemzeti Konferenciát, melynek
társrendezőjeként az EOQ MNB működött közre. Az EOQ MNB
tanúsítvánnyal rendelkezők – részvétel esetén – 20 kreditpontot kaptak.
• A KÖVET-tel kialakított és megújított együttműködési megállapodás több

előremutató konkrétumot tartalmaz. A 2013. évben ismét hiánytalanul
megvalósult a kölcsönös tájékoztatás és a folyóiratcsere.
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6.2. Kormányzati együttműködés
Az EOQ MNB 2013-ban tovább folytatta a különböző szintű kormányzati és
más minisztériumi szervezetekkel való együttműködését, melyek közül a
következők emelendők ki:
• A Nemzetgazdasági Minisztériummal kialakított kapcsolatot sikerült magas
szinten fenntartani Dr. Cséfalvay Zoltán és Szatmáry Kristóf államtitkárokon
keresztül. Kálmán Albert vezető főtanácsos ismét tagja a „Minőség és
Megbízhatóság” szakfolyóirat szerkesztőbizottságának. Minden erőfeszítésünk
ellenére több év óta nem került kiadásra a Nemzeti Minőségi Díj.
• Az Emberi Erőforrások Minisztériummal felsővezetői szinten nem
folytatódott az előző években kialakított munkakapcsolat, mivel elsősorban az
egészségügy területén a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet kapta meg a minőségfejlesztéssel összefüggő
feladatokat. Sinka Miklósné, a minisztérium munkatársaként továbbra is betölti
az EOQ MNB Egészségügyi és Szociális Szakbizottságának titkári tisztét.
• A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium legfelső vezetői az elmúlt évben is igen
pozitívan viszonyultak az EOQ MNB aktuális feladataihoz. Dr. Fónagy János,
államtitkár folyamatosan támogatja az EOQ MNB innovációs tevékenységét.
• A Vidékfejlesztési Minisztériummal az elvárásoknak megfelelően alakultak az
EOQ MNB 2012-ben miniszteri szinten kötött stratégiai megállapodásban
foglaltak. A minisztérium vezető tisztviselőivel (V. Német Zsolt és Dr. Kardeván
Endre államtitkárok, Gyaraky Zoltán főosztályvezető, Kálmán Zoltán
főosztályvezető) való együttműködés eredményeképpen több szakirányú
rendezvényt minisztériumi támogatással tudtunk lebonyolítani. Gyaraky Zoltán
választmányi tag és Szegedyné Fricz Ágnes betölti az EOQ MNB
Élelmiszeripari Szakbizottság társelnöki tisztségét.
Az EOQ MNB elnöke – felkérés alapján – tagja:
• a Nemzeti Minőségi Díj Bizottságnak,
• a Közigazgatási Minőség Díj Bizottságnak,
• a VM HÍR Védjegy Bíráló Bizottságában (tiszteletbeli tag),
• a Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj Bizottságnak, valamint
• Hungarikum Bizottság Agrár- és Élelmiszergazdasági Szakbizottságának.
Az EOQ MNB ügyvezető elnöke megtartotta tagságát
• a VM HÍR Védjegy Bíráló Bizottságban.

6

6.3. Az EOQ MNB által nyújtott támogatások
Az EOQ MNB – rendelkezésére álló anyagi lehetőségeire támaszkodva –
támogatást adott különböző szervezetnek, illetve alapítványoknak, melyek közül a
következők emelendők ki:
• Szent Erzsébet Gyermekalapítvány
• Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
• Rajk Szakkollégium Alapítvány

7.

Az EOQ MNB 2013. évi gazdálkodása

Az EOQ MNB 2013. évi összefoglaló pénzügyi elszámolásában a korábbi
időszaknál jelentősen alacsonyabb bevételek a következőkkel indokolhatóak:
• Az eleve alacsonyabb összegre előirányzott tagdíj-befizetések elmaradtak a

tervezettől.
• Nem érkezett be az EOQ MNB tagsági díj támogatására 2 mFt betervezett és

az innovációs projekttel összekapcsoltan elnyert pályázati összeg.
• Az EOQ MNB VM pályázaton mintegy 3mFt összeget nyert el a TERRA

MADRE rendezvény támogatására, de támogatás kifizetése elmaradt.
• A rendezvények, tanfolyamok és projektek bevételi terve összességében kissé

túlteljesült, mivel a tanfolyami bevételek a 2012. évihez képest növekedtek,
valamint az arab hallgatók minőségügyi képzésének és az EU-s egészségügyi
projekt bevétele a tervek szerint alakult.
• Sajnálatos

módon tovább csökkent a „Minőség és
szakfolyóirat bevétele (támogatás, előfizetés, hirdetés).

Megbízhatóság”

• A kamat és árfolyamnyereség tervezett bevétele az ingatlanvásárlásra

fordított összeg évelejei felszabadítása miatt nem teljesülhetett.
Mindezek következtében a „Bevételek” összességében nem érték el azt az
előirányzatot sem, amely eleve alacsonyabb volt a korábbi időszak bevételeinél.
Az EOQ MNB részére átutalt 1% összege (91 eFt) érzékelhetően csökkent.
Az EOQ MNB 2013. évi kiadásait összességében a takarékosságra való
törekvés jellemezte, ami a személyi állomány évközi csökkentéséhez vezetett. Az
egyes kiadási tételek elemzése során elsősorban a következők állapíthatók meg:
• A „Működési és bérköltségeket” sikerült az előirányzat alatt tartani.
• Növelte az EOQ MNB 2013. évi veszteségét, hogy a mintegy 2 mFt összegű

2013. évi EOQ tagsági díjat annak ellenére átutaltuk, hogy az erre elnyert
pályázati összeg nem érkezett be.
• A „Rendezvények, tanfolyamok és projektek” kiadásai túllépték a tervezett

összeget.
• A kiadványokra fordított kiadások meghaladták meg a tervezettet.
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• Takarékosság jellemezte a beszerzéseket is.

A takarékos gazdálkodás eredménye, hogy a kiadások összességében
elfogadható mértékben haladták meg az előirányzott összeget. Mivel a bevételek
tervezett szintjét nem sikerül elérni, és a kiadások túllépték az előirányzott
összeget, a veszteség közel kétszerese lett a tervezett összegnek.
Az EOQ MNB likviditása – az összességében kedvezőtlen gazdálkodási
eredmények ellenére – egyetlen pillanatig sem volt veszélyben. Az EOQ MNB
gazdasági helyzetét továbbra is a stabilitás jellemzi; ennek megfelelően a
naprakész számlakiegyenlítés és a befizetési kötelezettségek maradéktalan
határidős teljesítése a jövőben is biztosított. Ebből következően az EOQ MNB
rendelkezik az APEH ún. nullás igazolásával, ami a pályázatok benyújtásának
elengedhetetlen feltétele.
Ugyanakkor továbbra is nagy hiány mutatkozik a „Minőség és Megbízhatóság”
szakfolyóirat kiadásával kapcsolatos költséggazdálkodásnál, ami az EOQ MNB
mérlegét minden évben igen negatívan befolyásolja.
Az EOQ MNB a 2013. év elején – kedvező feltételek mellett – megvásárolta a
Budapest II. ker. Nagyajtai utca 4/a szám alatti közel 60 m2 -es lakást, amely egy
30 m2 -es oktatóteremmel rendelkezik. A vételre és a renoválásra fordított kiadások
az EOQ MNB mérlegében szerepelnek.

Az EOQ MNB 2014. évi munkaprogramja
Az EOQ MNB 2014-ben az új Civiltörvényben foglaltak szerint megkísérli
megtartani közhasznú tevékenységét, melynek vezérfonalát az Európai Uniós
tagsággal kapcsolatos feladatok és a minőségügyi szakismeretek gondozása,
terjesztése és fejlesztése képezik.
Az EOQ MNB 2014. évi munkaprogramjának főbb elemei a következők:
• Aktív részvétel az átalakuló EOQ tevékenységében.
• Közreműködés az Európai Bizottság egyes minőségügyi projektjeinek

lebonyolításában és megvalósításában.
• A bevételnövelő tevékenység fokozása további pályázatok benyújtásával és

az előkészítés alatt álló szponzorálás bevezetésével.
• Az EOQ MNB jogi és egyéni taglétszámának lehetőség szerinti növelése

vagy legalább szinten tartása.
• Az EOQ MNB partnerszervezetei számának bővítése.
• Horizontális fejlesztési irányok:

− az európai harmonizált szakember-tanúsítás és -regisztráció sikeres
nemzeti szintű folytatása;
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− az EOQ MNB tanúsítványok számának és elismertségének növelése;
− részvétel oktatási, kutatási, innovációs és minőségdíjas projektekben;
− a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem és a vállalatok társadalmi
felelősségvállalásának kiemelt segítése;
− az együttműködés további bővítése az egyetemekkel és főiskolákkal.
• A vertikális minőségfejlesztési irányok lényegileg szintén nem változtak, de

a prioritás kissé módosul:
− „Minőségmenedzsment a Gépjárműiparban” rendezvény előkészítése;
− hozzájárulás az egészségügyi
színvonalának fejlesztéséhez;

és

más

szolgáltatások

minőségi

− a közigazgatás ügyfélorientált tevékenységének javítása;
− hozzájárulás
emeléséhez;

az

oktatás

és

továbbképzés

minőségi

színvonalának

− a szakbizottsági tevékenység továbbfejlesztése, illetve a nem kielégítően
működő Szakbizottság felfüggesztése, illetve összevonása más
Szakbizottsággal, esetleg megszüntetése.
• A 2014. évre előirányzott tanfolyamok, valamint a többi központi és

szakbizottsági rendezvények színvonalas lebonyolítása.
• Az EOQ MNB Képzési Központja kihasználtságának biztosítása.
• A Minőségdíjak fennmaradásának elősegítése.
• Aktív részvétel kiemelt megbízásos minőségfejlesztési projektekben.
• A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat színvonalának fejlesztése.
• A 2014. évi költségvetés fő mutatószámainak teljesítése.

Budapest, 2014. május 14.

Dr. Molnár Pál
elnök
Melléklet: 2014. évi költségvetés
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Audit–Mix Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

Független könyvvizsgálói jelentés
az EOQ MNB
2013. XII.31-i fordulónapra összeállított
beszámolójának felülvizsgálatáról

Miskolc, 2014. április
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Elvégeztem az EOQ MNB mellékelt 2013. évi közhasznú beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl – melyben az eszközök és források egyezı végösszege [74.050 eFt], a mérleg szerinti eredmény [– 8.399 eFt] (veszteség) –, és az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint az egyéb magyarázó információkat tartalmazó
kiegészítı mellékletbıl és közhasznúsági mellékletbıl áll.
A vezetés felelıssége az egyszerősített éves beszámolóért
A vezetés felelıs a beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
történı elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belsı kontrollokért,
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetıvé váljon az akár csalásból,
akár hibából eredı lényeges hibás állításoktól mentes egyszerősített éves beszámoló
elkészítése.
A könyvvizsgáló felelıssége
Az én felelısségem a beszámoló véleményezése könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam
végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek,
valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellı
bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerősített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve a beszámoló akár csalásból, akár hibából
eredı, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı kontrollt
azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelıek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belsı
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelıségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerőségének, valamint
a beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.
Meggyızıdésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.
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Vélemény
Véleményem szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad az EOQ MNB 2013.
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint az ezen idıponttal
végzıdı évre vonatkozó jövedelmi helyzetérıl a számviteli törvényben foglaltakkal
összhangban.
Közhasznúsági melléklet véleményezése
Elvégeztem az EOQ MNB mellékelt 2013. évi éves beszámolójához kapcsolódó,
2013.12.31-i fordulónapra vonatkozó közhasznúsági melléklet vizsgálatát.
A vezetés felelıs a közhasznúsági besorolással rendelkezı szervezet közhasznúsági
mellékletének elkészítéséért.
Az én felelısségem a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó
beszámoló összhangjának megítélése.
A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkám a közhasznúsági melléklet és a beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a szervezet nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.
Véleményem szerint az EOQ MNB 2013. évi közhasznúsági melléklete az EOQ MNB
2013. évi beszámolójának adataival összhangban van.

Miskolc, 2014. április 17.

Könyvvizsgáló cég képviselıjének aláírása
Képviseletre jogosult neve:Román Józsefné
Könyvvizsgáló cég neve: Audit- Mix
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft
Székhelye: 3529. Miskolc, Aulich u. 20.
Nyilvántartási szám: 002194

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Könyvvizsgáló neve: Román Józsefné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 001855
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