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Tárgyév:

Törvényszék:

2

01 Fővárosi Törvényszék

0

1

4

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag

Családi név

Első utónév

Viselt név:

Kulcsár

Katalin

Születési név:

Kulcsár

Katalin

Anyja neve:

Takács

Karolina

Születési ország neve:

Magyarország

Születési település neve:

Budapest

Születési ideje:

1 9 5 3

0 8

További utónevek

Jolán

2 9

Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 2 6

Közterület neve:
Házszám:

Település: Budapest
Közterület jellege:

Nagyajtai
Lépcsőház:

2/B

Emelet:

Bejegyző határozat száma:

1 4 .P K

Nyilvántartási szám:

0 1

Szervezet adószáma:

1 8 0 0 7 9 8 5

Képviselő neve:

. 6 7 8 4 0

0 2

utca

Ajtó:

/ 1 9 9 1/ 1

4 2 6 4
2

4 1

Dr. Molnár Pál

Képviselő aláírása:

Keltezés:
Budapest
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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

53 021

51 533

53 021

51 533

20 834

12 068

9 273

2 285

11 561

9 783

195

21

74 050

63 622

67 792

59 537

I. Induló tőke/jegyzett tőke

11 782

11 782

II. Tőkeváltozás/eredmény

64 409

56 010

-8 399

-8 255

4 558

3 875

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

4 558

3 875

Passzív időbeli elhatárolások

1 700

210

74 050

63 622

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
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

29 570

19 814

29 570

19 814

13 640

18 076

13 640

18 076

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

7 830

10 165

7 830

10 165

- támogatások

3 054

7 693

3 054

7 693

858

270

858

270

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

44 068

38 160

44 068

38 160

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

44 068

38 160

44 068

38 160

6. Anyagjellegű ráfordítások

33 580

23 851

33 580

23 851

7. Személyi jellegű ráfordítások

15 208

19 428

15 208

19 428

220

360

220

360

8. Értékcsökkenési leírás

1 997

1 487

1 997

1 487

9. Egyéb ráfordítások

1 454

1 581

1 454

1 581

228

68

228

68

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)

52 467

46 415

52 467

46 415

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

52 467

46 415

52 467

46 415

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

-8 399

-8 255

-8 399

-8 255

-8 399

-8 255

-8 399

-8 255

-8 399

-8 255

-8 399

-8 255

2 963

7 375

2 963

7 375

91

318

91

318

29 570

19 814

29 570

19 814

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.
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Könyvvizsgálói záradék

Igen
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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:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 0 0 7 9 8 5

1.6 Képviselő neve:

/1991 /1

1 4. PK . 6 7 8 4 0
0 2

Ajtó:

Emelet:

1.4 Nyilvántartási szám:

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 kutatás, fejlesztés és innováció

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2014. évi LXXVI. tv. a tudományos
kutatásról, fejlesztésről és innovációról ( 10.§ ( 1 ) bekezdés m ) pontja
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Minőségügyi vezetők és az innováció projektek vezetői
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 100
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.)

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Felhasználás célja
8 255

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

8 255

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

8 255

veszteség pótlása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Szakember tanúsításra és akreditációra
5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

10 657
Előző év

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
9 895
Tárgy év
3 313

3 736
Tárgy év

Előző év
6 318

11 853

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

20 288

25 484

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

20 288

25 484

Szakbizottsági anyagok, tagsági jogon járó kiadványok

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
Dr. Molnár Pál

Tárgyév (2)
0

Előző év (1)

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Vezető tisztségviselők
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0
Tárgy év (2)

220

360

220

360
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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)

44 068

38 160

91

318

29 570

19 814

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

14 407

18 028

H. Összes ráfordítás (kiadás)

52 467

46 415

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

15 208

19 428

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

37 259

26 778

K. Adózott eredmény

-8 399

-8 255

20

20

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

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:

2 997 200

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

2 997 200
2 997 200
2 997 200

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
2 997 200

Felhalmozási
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:

787 402

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

787 402
787 402
787 402

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

338 583
448 819

Felhalmozási

0

Összesen:

787 402
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:

3 000 000

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

3 000 000
3 000 000
3 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

1 586 126
1 413 874

Felhalmozási

0

Összesen:

3 000 000
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:

590 551

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

590 551
590 551
590 551

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
590 551

Felhalmozási

0

Összesen:

590 551
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:

1 911 818

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

0
0
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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M1 - Mellékletek
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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Beszámoló az EOQ MNB 2014. évi
tevékenységéről
1.

Közgyűlés és a vezető szervek ülései

Az EOQ MNB az elmúlt évben 2014. május 14-én Budapesten a
Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében tartotta Közgyűlését,
melyről a „Minőség és Megbízhatóság” 2014/3 számában részletes beszámoló
jelent meg (megtekinthető: http://eoq.hu/mm/mm143c.pdf).
Az EOQ MNB Elnöksége 2014-ben összesen 2 ülést tartott (április 10-én és
november 17-én), amelyen többek között a következő kiemelt témák kerültek
napirendre:
• az EOQ MNB 2013. évi elszámolása, 2014. évi költségvetése és pénzügyi

stabilitásának megőrzése;
• az

Alapszabály és a Felügyelőbizottság Működési Szabályzatának
módosítása, illetve kidolgozása, valamint a Közhasznúsági jelentés
elkészítése;

• a közhasznúsági kérelemről szóló Törvényszéki Végzésből adódó feladatok

egyeztetése;
• a „Minőség Innováció 2014” magyarországi pályázatainak konszenzusos

értékelése és a Díjátadó Gála előkészítése;
• az EOQ MNB tanfolyamok értékelése és a szakember-tanúsítási helyzete,

valamint a
alkalmazása;

EOQ

harmonizált

követelményrendszerének

további

• az EOQ MNB taglétszámának alakulása és a tagsági díjak befizetési

fegyelme;
• a szakbizottsági tevékenység értékelése;
• a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat folyamatos kiadása és az azzal

kapcsolatos költségek csökkentése;
• a kitüntetésre javasolt személyek kiválasztása és jelölése;
• tájékoztató az EOQ és az IAQ üléseiről;
• a minőségügyi társszervezetekkel fennálló együttműködési megállapodások;
• a Választmány üléseinek és a Közgyűlés előkészítése.

Az EOQ MNB Választmánya 2014-ben 2 ülést tartott (április 29. és december
10.), amelyeken kiemelt témaként:
• figyelemmel kísérte az EOQ MNB 2014. évi tevékenységét, beleértve a
2013. évi elszámolást és a 2014. évi költségvetést;
• megtárgyalta az EOQ MNB 2014. évre tervezett tanfolyamairól készített
előterjesztést;
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• tájékoztatót hallgatott meg az EOQ MNB szakember-tanúsítás hazai
•
•
•
•
•

helyzetéről;
figyelemmel kísérte az EOQ MNB 2014. évi főbb projektjeinek
végrehajtását;
napirendre tűzte a Szakbizottságok és a szakbizottsági tisztségviselők
munkájának értékelését;
jóváhagyta a kitüntetetésre előterjesztettek névsorát;
megtárgyalta a közhasznúsági kérelemről szóló törvényszéki Végzésből
adódó feladatokat;
meghallgatta az EOQ és IAQ vezető testületeinek üléséről, valamint a
Göteborgban
megtartott
EOQ
és
a
Tokióban
megrendezett
Világkongresszusról előterjesztett beszámolókat.

A különböző válságok okozta kedvezőtlen helyzet és a tagdíjbefizetések
szigorúbb számonkérése miatt 2014-ben az EOQ MNB egyéni és jogi tagjainak
száma kis mértékben tovább csökkent, az összes tagok száma 1300, a jogi tagoké
240 körül mozgott.
2.

EOQ MNB rendezvények

Az EOQ MNB 2014-ban az összesen mintegy 3900 résztvevővel megtartott
83 rendezvényen és tanfolyamon belül 13 nagyobb jelentőségű országos
rendezvényt és 16 tanfolyamot közel 1300, valamint a 70 szakbizottsági
összejövetelt közel 2700 résztvevővel szervezett, illetve ezek szervezésében
működött aktívan közre. A szakbizottsági rendezvények növekvő számban az
EOQ MNB Képzési Központjában kerültek megrendezésre.
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. Az EOQ MNB
eredményes részvétele ellenére – a megemelt licenc díjak és más adminisztratív
akadályok miatt – a szakember-tanúsítást és -regisztrációt a 2012. év második felétől
nemzeti hatáskörbe vettük és 2013-ban és 2014-ben már így működtettük, továbbra
is betartva az EOQ harmonizált követelményrendszerét és eljárási szabályait.
Az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek – a lemondás
lehetőségének fenntartásával – továbbra is automatikusan az EOQ MNB tagjává
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válnak, akik tanúsítványukat – a nem-tagokhoz képest – nagyobb rugalmassággal
újíthatják meg a következő 3 éves időtartamra.
A 2014-ben kiadott EOQ MNB tanúsítványok száma 2013-hoz képest jelentős
csökkenést mutat, ami a megtartott 16 EOQ MNB tanfolyam résztvevői
számának csökkenésére és az elfogadott Képzési Központok végzettjeinek
kevesebb tanúsítványigénylésére vezethető vissza. A kiadott EOQ MNB auditori
tanúsítványok száma továbbra is igen alacsony, ami azt jelenti, hogy az európai
tendenciákkal szemben Magyarországon nagyon kevés az EOQ MNB
tanúsítvánnyal rendelkező minőségügyi auditor, különösen a minőségügyi
rendszermenedzserek tekintélyes számához viszonyítva. Ezért minden lehetséges
módon továbbra is propagálni kell az EOQ harmonizált követelményrendszere
szerint kialakított vezető EOQ MNB auditori képesítés előnyeit, amelynek egyik
döntő eleme, hogy az jelenleg az EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser
képzésre épül. Sajnálatos módon a többi szakterületen kiadott auditori
tanúsítványok száma is igen alacsony, ami feltehetően arra vezethető vissza,
hogy az EOQ MNB nem végez rendszer- vagy terméktanúsítást, holott arra
Alapszabálya feljogosítja. Ebből következően nem tudja auditori munkához
juttatni az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező auditorokat. Szakmai
előrelépést jelent ezen a területen a belő auditorok bővülő képzése.
Az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek érvényes jegyzékét az
Évkönyv M11 melléklete tartalmazza, de a mindenkori új vagy megújított EOQ
MNB tanúsítvánnyal rendelkezők név- és címjegyzékét a „Minőség és
Megbízhatóság” egyes füzetei is közzé teszik, valamint közvetlen a kiadást
követően az EOQ MNB honlapjára is felkerülnek. A Magyarországon 2014-ben
kiadott 128 új, illetve megújított EOQ MNB tanúsítvány megoszlása a
következő:
Minőségügyi Rendszermenedzserek

47

Minőségügyi Auditor

16

Vezető Minőségügyi Auditor

6

Minőségügyi Szakértők

1

Környezeti Rendszermenedzserek

3

Információbiztonsági Rendszermenedzser

1

Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser

5

Élelmiszerbiztonsági Auditorok

2

Minőségirányítási Rendszer Vezető Tanácsadó

1

3

TQM Felülvizsgáló

1

TQM Menedzser

4

Minőségirányítási Belső Auditor

15

Minőségirányítási Megbízott

8

Zöldöves Statisztikus

6

Hat Szigma Zöldöves

2

Folyamatmenedzser

2

Projektmegbízott

3

Munkavédelmi Rendszermenedzser

4

Munkavédelmi Auditor

1

Az EOQ MNB jelenleg a következő intézmények által szervezett képzéseket,
tanfolyamokat (beleértve a vonatkozó vizsgát) fogadja el EOQ MNB Képzési
Központként:
Ssz.
1.

2.

Képzési Központ
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Mérnöktovábbképző Intézet
Óbudai Egyetem, Bánki
Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki
Kar, Anyagtudományi és
Gyártástechnológiai Intézet

Tanfolyam
EOQ MNB Minőségügyi
Rendszermenedzser
(Minőségügyi Mérnök)
EOQ MNB Minőségügyi
Rendszermenedzser
EOQ MNB Minőségirányítási Megbízott
EOQ MNB TQM Menedzser
EOQ MNB Munkavédelmi és
Munkabiztonsági Rendszermenedzser
EOQ MNB Munkavédelmi és
Munkabiztonsági Megbízott
EOQ MNB Munkavédelmi és
Munkabiztonsági Auditor

3.

Óbudai Egyetem, Bánki
Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki
Kar, Gépszerkezet-tani és
Biztonságtechnikai Intézet

4.

Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum
Népegészségügyi Iskola

EOQ MNB Minőségügyi
Rendszermenedzser az Egészségügyben

Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Kar

EOQ MNB Minőségügyi
Rendszermenedzser
EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági
Rendszermenedzser

5.

Az EOQ MNB tanúsítvány az EOQ harmonizált követelményrendszere
alapján elfogadott fenti továbbképző tanfolyamokat sikeresen elvégzett
hallgatók részére – saját kérésükre – közvetlenül kiadható.
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3.2.

Közreműködés nemzetközi, nemzeti és szakágazati Minőség
Díjak odaítélésében

3.2.1. Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj (MAMD)
A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj pályázat célja azon hazai
agrárgazdasági
szervezetek
(vetőmagtermelők,
növénytermesztők,
állattenyésztők, takarmány- és élelmiszer-előállítók, erdő- és vadgazdálkodási
vállalkozások) országos szintű elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük
során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot
tulajdonítanak a minőségi munkavégzésnek, valamint az egyenletesen jó
minőségű termékek előállításának. A pályázat szakmai előkészítésére és teljes
körű szakértői lebonyolítására 2014-ben 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.

3.2.2. Magyar Közigazgatási Minőség Díj (MKMD)
A Magyar Közigazgatási Minőség Díj pályázatot, melynek korábbi koncepcióját
az EOQ MNB szakértői dolgozták ki és működtetésében 2010-ig aktívan részt
vettek, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2014-ben sem írta ki.

3.2.3. Nemzeti Minőség Díj (NMD)
A Nemzeti Minőség Díjat 2014-ben nem adták ki, és a Díjbizottság sem
ülésezett. Az utóbbi évekből elmaradt Nemzeti Minőség Díjakat 2015. január 28-án
a Nemzetgazdasági Minisztériumban adták át, amelyről a „Minőség és
Megbízhatóság” 2015/1-2 számában jelent meg tájékoztatás (megtekinthető
http://eoq.hu/mm/mm151c.pdf).

3.3. Egyéb projektek
3.3.1. A Finn „Minőség Innováció 2014” Díj pályázat
2006-ban a Finn Államelnök megalapította és a skandináv országok bevezették a
„Minőség Innováció ” 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. Ennek előkészítése céljából részt vettünk 2012
novemberében a Helsinki-ben megtartott – rendkívül magas színvonalú –
díjértékelő konferencián és a díjátadó gálavacsorán, amelyen mások mellett a
nyertesek első számú vezetői és a résztvevő országok miniszteri, államtitkári vagy
nagyköveti rangban lévő képviselői vettek részt. Az EOQ MNB 2013-ban – a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyedi támogatásával (a szerződésben előirányzott
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támogatási összeget azonban még mindig nem utalták át) – adaptálta a pályázati
rendszert, meghirdette a pályázatot, kiválasztotta és felkészítette az értékelőket,
egyedi és konszenzusos módon értékelte a 12 beérkezett innovációs pályázatot,
majd megküldte a nemzetközi díjazásra érdemesnek tartott pályázatokat a
Nemzetközi Zsűri részére. A „Minőség-Innováció 2014” pályázat díjait 2015.
január 19-én Budapesten adták át, közöttük 2 magyarországi vállalkozásnak. 6
magyarországi pályázat elnyerte az EOQ MNB elismerő oklevelét. (Részletes
beszámolót a „Minőség és Megbízhatóság” 2015/1-2 füzete tartalmaz,
megtekinthető http://eoq.hu/mm/mm15-111.pdf)

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 január végén zárult. A hallgatók
megkapták az „EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser”, az „EOQ MNB
TQM Menedzser”, az „EOQ MNB Projektmenedzser” és a „Nemzetközi
Értékelemző” tanúsítványt. A „Zöldöves Statisztikus” tanfolyamon való
részvételükért látogatási bizonyítványt kaptak kézhez.

3.3.3. Magyar-Osztrák-Román egészségügyi projekt
A
„Minőségügyi
Menedzser
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 „EOQ Minőségügyi Menedzser 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 hasznos volt a résztvevő másik 2 ország
(Ausztria és Magyarország) ismeretanyaga és tapasztalata az egészségügyi
minőségirányítás és képzése területén.
A 2013-2014. évekre jóváhagyott projekt – a célkitűzések megvalósítása
érdekében – a következő főbb lépésekből áll:
• A résztvevő országok minőségügyi tapasztalatainak felmérése és
összehasonlító elemzése az egészségügy területén.
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• Az egyes országok egészségügyi intézményeiben dolgozó minőségügyi

vezetők képzési gyakorlatának és képzettségének elemzése és
összehasonlítása.
• Az elemzések alapján a harmonizált követelményrendszer alapelveinek
kidolgozása és egyeztetése az EOQ illetékes Műszaki Bizottságával.
• Ennek alapján a kiválasztott romániai egészségügyi szakemberek
minőségügyi képzése Magyarországon, Ausztriában és Romániában,
valamint felkészítésük az előírt vizsgák letételére.
• Az „EOQ Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben" harmonizált
követelményei
korszerű
rendszerének
és
az
azt
tükröző
dokumentumtervezetek kidolgozása az osztrák partnerszervezet által, majd
megvitatása és véleményezése, valamint az elfogadott észrevételek és
módosítások átvezetését követően jóváhagyatása az EOQ által.
A projektben foglalt feladatok 2014-ben is a terveknek megfelelően valósultak
meg és a következő főbb eredményekhez vezettek:
• Az EOQ CoS „Requirements for Quality Management Personnel in
Healthcare” és az EOQ CS „EOQ Certification Scheme for Quality
Management in Healthcare” Edition 2014 tervezeteket az EOQ illetékes
Műszaki Bizottsága 2013. november végén Isztanbulban elfogadta, majd azt
követően az EOQ Közgyűlése a tagországok általi végső egyeztetésre
bocsátotta. A végső egyeztetés 2014. első félévében kedvezően zárult, ami
alapján a tanfolyamok lebonyolítása a résztvevő országokban megkezdődött.
• Az év második felében elkészültek a szakmai zárójelentések és
dokumentumok, valamint elkezdődtek a Bukarestben megtartásra kerülő
záró konferencia előkészületei, melyek sikeres lebonyolítására 2015. január
21-22-én került sor.
• Az EOQ harmonizált követelményrendszere alapján elkészült az „EOQ
MNB Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben” tanfolyam tananyaga és
a vizsgakérdések összeállítása. Az első „Pilot” tanfolyam megtartására
2015. január 13-23. között került sor a kiválasztott magyar résztvevők
számára, akik február 9-én sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát tettek,
amelynek alapján Magyarországon elsőként megkapták a „Minőségügyi
Menedzser az Egészségügyben" tanúsítványt.
A Leonardo projekt összefoglaló záró beszámolója a „Minőség és Megbízhatóság”
2015/1-2 számában jelent meg (http://eoq.hu/mm/mm15-1-107.pdf).

3.3.4. Jelentősebb rendezvények
„A HUNGARIKUMOK és a MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK” szakmai
rendezvényre és kiállításra 2014. május 14-én a Vidékfejlesztési Minisztérium,
Darányi Ignác termében került sor. A konferencia és a kiállítás fő célja az volt,
hogy bemutassa a 2014. március 31-ig hungarikummá nyilvánított elemek egy
részét, rámutatva sokszínűségükre és a teljesítendő minőségi követelményekre. A
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hungarikumok mellett a kiállításon helyet kaptak egyes, a Magyar Értéktárba
felvett elemek is. A rendezvényen összesen több mint 200 résztvevő jelent meg
és hallgatta meg az előadásokat, valamint tekintette meg a kiállítást. A
rendezvény anyagát felhasználva színes kivitelben került kiadásra a „Minőség
Megbízhatóság” 2014/3 füzete.
Az „ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványtervezetek főbb
változásai” rendezvényre a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác
termében 2014. szeptember 15-én, majd – a nagy érdeklődésre való tekintettel –
megismételve 2014. szeptember 29-én került sor. A nagy érdeklődést az váltotta
ki, hogy a két fontos szabvány előkészület alatt álló tervezetei jelentős tartalmi
változtatásokat
hoznak
magukkal.
Az
elmélyült
szakértői
munka
eredményeképpen olyan szabványok állnak majd remélhetően rendelkezésre,
melyek az eddigieknél sokkal jobban hozzájárulhatnak a működésfejlesztéshez,
valamint a gyakorlatorientált minőségirányítási rendszerek bevezetéséhez és
működtetéséhez.
A Hagyományos Termékeket Előállító Közösségek Világnapja, a TERRA
MADRE szakmai rendezvényre 2014. december 9-én a Földművelésügyi
Minisztérium Darányi Ignácz termében került sor, amelyen több mint 220
résztvevő vett részt. A rendezvény keretén belül átadásra került minisztérium
által működtetett pályázat eredményeként a HÍR védjegy. 2010 óta – az idei
díjazottakkal együtt – összesen 48 pályázó 117 terméke nyerte el a HÍR védjegy
használatának jogát. Az ugyancsak átadásra kerülő ”Közösségi Vándordíjat” az
EOQ MNB – a minisztérium stratégiai partnereként – 2012-ben alapította a
hagyományos termékek érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató
közösségek elismerésére. A díj egy muzeális értékű, hagyományos szikvizes
palack, amelyet a díjazott egy évig őriz. A díj adományozója a 2012. évben
Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díjjal kitüntetett szegedi Bánffi & Bánffi
szikvízkészítő családi vállalkozás. A 2014. évi díjat és oklevelet Dr. Molnár Pál,
az EOQ MNB és a Közösségi Vándordíj Bizottság elnöke és Laszlovszky Gábor,
az FM Élelmiszer-feldolgozási Főosztályának vezetője, a Bizottság társelnöke
adta át Kovács László, a Sajtkészítők Egyesületének elnöke részére.

3.3.5. Előkészületek a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia
Világfórumára
A Nemzetközi minőségügyi Akadémia (IAQ) 2015. október 26-27-én
Budapesten rendezi Minőségügyi és Fenntarthatósági Világfórumát. A
Világfórumon várhatóan igen sok ország valamennyi kontinensről képviselteti
majd magát. A Tudományos Programbizottság döntése alapján, amelynek tagja
mások mellett a japán Kano és a svájci Seghezzi professzor is, a Nemzetközi
Minőségügyi Akadémia tagjainak vitafórumain kívül a „Call for Papers” alapján
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lehetőség nyílik a minőségügyi szakemberek számára szekció- és
előadásjavaslatok benyújtására. A Világfórumon poszter-kiállítás is tervbe van
véve, továbbá a valamilyen nemzetközi és nemzeti díjat már elnyert
minőségfejlesztő teamek egy csoportja szintén bemutatkozik majd. Magyarország
számára ismét nagy lehetőség adódik a minőségfejlesztés és az innováció terén
elért vállalati, intézményi és más szervezeti eredmények demonstrálására
előadás, poszter, kiállítás és a kapcsolódó gyárlátogatási program által.

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 2014-ben ismét rendszeresen és igen magas
szakmai színvonalon 6 füzetben jelent meg több mint 2000 példányban
(nyomtatott és elektronikus kivitelben). Az előfizetők köre számottevően nem
változott. Ezáltal a szakfolyóirat kiadásával járó veszteségeket sem sikerült
tovább csökkenteni.
Az egyes füzetek a következő súlyponti témákkal foglalkoztak:
2014/1
Minőség az egészségügyben
2014/2
Vállalatok társadalmi felelősségvállalása
2014/3
Hungarikumok és nemzeti értékek
2014/4
Minőségköltségek
2014/5
Minőség a gépjárműiparban
2014/6
Minőségirányítás a gyógyszeriparban
Az Alapszabályban foglaltak szerint került összeállításra az EOQ MNB 2013.
évi Évkönyve, amelyet valamennyi közgyűlési résztvevőnek átadtunk, de – 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.
2014. év elejére befejeződtek az előkészületek az „Élelmiszervizsgálati
Közlemények” című szakfolyóirat átadására a Wessling Nonprofit Kft. részére.
Ennek elsődleges okát a kiadványokkal kapcsolatos veszteségek csökkentésének
szükségessége jelentette. Az Élelmiszeripari, a Mezőgazdasági, valamint a
Kereskedelmi, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság tagjai a fentieken kívül
az elmúlt évben is megkapták ezt a szakfolyóiratot, annak ellenére, hogy 2014ben már nem az EOQ MNB kiadásában jelent meg. Ennek költségét az EOQ
MNB vállalta át, de felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a szakfolyóiratot 2015ben – igen kedvezményes előfizetési díjengedmény ellenében – már az érdekelt
vállalatoknak, szervezeteknek és laboratóriumoknak egyénileg kell megrendelni.
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A KÖVET által kiadott „Lépések” füzetet a Környezetvédelmi és
Fenntarthatósági Szakbizottság igényt bejelentő tagjai térítésmentesen kapják
kézhez. Újabb formális (levélben vagy e-mailen) történő igénybejelentés esetén
a füzetet – néhány hónapos időbeli csúszással – minden további érdekelt
szakbizottsági tag megkaphatja.
Az Évkönyv és ezek a folyóiratok 2014-ben 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 – Dr. Boross Ferenc gondozásában – folyamatosan
működteti és rendszeresen fejleszti honlapját:
h t t p : / / w w w. e o q . h u
Az 1. ábra közérthetően mutatja, hogy a honlap látogatottsága jelentős és
minden évben emelkedést mutat. A honlapon az emlékeztetők, a határozatok és a
tervezett rendezvények programjának ismertetésén túlmenően megtekinthető az
EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek aktuális névsora is.

1. ábra: A honlap havi átlagos látogatószáma, a letöltött lapok száma és
adatforgalma
AZ EOQ MNB tagnyilvántartását az elmúlt évben sikerült elektronikus
címekkel tovább bővíteni, melynek aktualizálása és teljes körűvé tétele
folyamatos feladatot jelent. A tagsági, valamint a hazai és nemzetközi partneri
címjegyzék összességében jelenleg már több mint 10 000 címet tartalmaz.

5.

Nemzetközi kapcsolatok

Az EOQ MNB 2014-ben nem rendezett nemzetközi nagyrendezvényt. Az EOQ
MNB nemzetközi kapcsolatai ennek ellenére változatlanul erősek maradtak,
melynek keretében a következő külföldi szervezetekkel állt fenn szoros
munkakapcsolat, illetve az EOQ MNB következő jelentős nemzetközi
eseményeken képviseltette magát:
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• Az Amerikai Minőségügyi Szervezetben (ASQ) az EOQ MNB fenntartotta a

társult tagságot, amelynek keretében értékes információkhoz jut. A
megküldött folyóiratokból, szakanyagokból készült fordítások, referátumok
a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban rendszeresen megjelennek.
Az EOQ MNB továbbra is a következő szakfolyóiratokat kapja meg és
hasznosítja (megjelenteti) azok kiválasztott cikkeit először angol nyelven,
majd magyar fordításban: Quality Progress (havonta); Quality Engineering,
Quality Management Journal, The Quality Management Forum és Six Sigma
Magazine (negyedévente és rendszertelenül).
• A Nemzetközi Minőségügyi Akadémiával (IAQ) a betöltött tisztségeken

keresztül napi munkakapcsolat áll fenn. Az EOQ MNB állította össze az
IAQ 2013. és 2014. évi CONTACT magazinját, amely aktuális
információkat és fotókat közöl az Akadémia eseményéről. Az EOQ MNB
lesz a házigazdája az IAQ Igazgató Tanácsának és 2015 évi Közgyűlésének,
mely utóbbin az akadémikusok több mint 50%-a jelezte részvételét.
• A Minőségügyi Világszövetség (World Alliance for Quality) 2011-2014

periódusban végzett tevékenységét a Japán Tudósok és Mérnökök
Szervezete (JUSE) koordinálta. Ebben a szervezetben az EOQ MNB
megalapítása óta aktív tag. Ezt a szervezetet az Európai Minőségügyi
Szervezet, az Amerikai Minőségügyi Társaság, az Ázsiai Minőségügyi
Szervezet a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia közreműködésével 3
évenkénti váltással működteti. A WAQ Közgyűlésére 2014 októberében
került sor Tokióban, amelyen az EOQ MNB képviseltette magát és elnöke
beszámolt az elmúlt 3 év kiemelkedő eseményeiről. A WAQ Titkárságát a
következő 3 évre az Amerikai Minőségügyi Társaság (ASQ) vette át.
• Az EOQ MNB továbbra is társult tagja és szakmai partnere az Egyesült

Királyság Minőségügyi Intézetének, melyet 2006-ban II. Erzsébet angol
királynő a kormány hivatalos minőségügyi tanácsadó intézetének avatott fel.
• 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, amelyből
szintén lehetőség adódik cikkek, szemelvények lefordítására és átvételére.
• Az EOQ MNB a többi EOQ tagszervezeten kívül 2014-ben több mint 60

ország minőségügyi szervezetével tartott fenn elektronikus kapcsolatot.

6.

Hazai kapcsolatok

6.1. Minőségügyi társszervezetek
Az EOQ MNB 2014-ben a következő hazai minőségügyi társszervezetekkel
tartott fenn eredményes munkakapcsolatokat.
• ISO 9000 Fórum
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• Magyar Minőség Társaság
• Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar Minőségfejlesztési Központja
• KÖVET
• TQM Szövetség
• Szövetség a Kiválóságért
• Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE)
• Gépipari Tudományos Egyesület (GTE)

6.2. Kormányzati együttműködés
Az EOQ MNB Alapszabályában foglaltak szerint a nemzeti minőségfejlesztés
érdekében együttműködik a mindenkori kormányzattal. Különösen szoros
együttműködés 2014-ben a következő minisztériumokkal alakult ki:
• Emberi Erőforrások Minisztérium
• Nemzetgazdasági Minisztérium
• Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
• Földművelésügyi Minisztérium (Stratégiai Partnerségi Megállapodás)
Az EOQ MNB elnöke – felkérés alapján – tagja az illetékes minisztériumok
által működtetett:
• 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.

6.3. Az EOQ MNB által nyújtott támogatások
Az EOQ MNB – rendelkezésére álló szűkös anyagi lehetőségeire támaszkodva
– tagdíjmentességet biztosított kizárólag nyugdíjból élő tagjainak, valamint
támogatást adott az Élelmiszer Bank Egyesületnek és Szájjal, lábbal festők
részére.

7.

Az EOQ MNB 2014. évi gazdálkodása

Az EOQ MNB 2014. évi összefoglaló pénzügyi elszámolását a M03 melléklet
tartalmazza.
A korábbi időszaknál alacsonyabb bevételek a következőkkel indokolhatóak:
• Nem érkezett még mindig be az EOQ MNB tagsági díj támogatására sem a
már átutalt 2013. évi, sem a szintén átutalt 2014. évi EOQ tagsági díj. Az
előbbi az innovációs projekttel összekapcsoltan elnyert pályázati összeg 4
mFt, az utóbbi 2 mFt, amelyek összesen 6 mFt bevételkiesést jelentenek.
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• A tanfolyamok a korábbi évekhez képest jelentősen kevesebb bevételt

•

•

•
•

hoztak, ami a tanfolyamon résztvevők számának csökkenésével
magyarázható.
A rendezvények, tanfolyamok és projektek bevételi terve a fentiek
következtében nem teljesült, azaz több mint 8 mFt összeggel maradt el a
tervezettől.
Sajnálatos módon tovább csökkent a „Minőség és Megbízhatóság”
szakfolyóirat bevétele (támogatás, előfizetés, hirdetés). A szakfolyóirat
hosszú távú fenntartásához a bevételi források korábbi szintre hozása,
illetve bővítése elengedhetetlennek látszik.
A kamat és árfolyamnyereség tervezett bevétele szintén nem teljesült.
Kissé nagyobb összeghez jutottunk viszont az „Egyéb támogatás (1%)” és
az „Egyéb bevételek” sorok szerint a kiadványok és tárgyi eszközök
megnövekedett értékesítése következtében.

Mindezek következtében a „Bevételek” jelentős mértékben elmaradtak az
előirányzattól, amely már eleve alacsonyabbra volt tervezve a korábbi
időszakhoz képest is. Ez a megállapítás annak ellenére érvényes, hogy a
következő projektek jelentős többlettel zárultak:
• Leonárdo EU-s projekt
• Finn koordinálású „minőség Innováció 2014” projekt
• Angol nyelvű minőség menedzsment tanfolyam
• Hungarikum rendezvény
• A 2013. évi TERRA MADRE rendezvény
Az EOQ MNB 2014. évi kiadásait folytatólagosan a takarékosságra való
törekvés jellemezte.
Az egyes kiadási tételek elemzése során elsősorban a következők állapíthatók
meg:
• A „Működési és bérköltségeket” sikerült az előirányzat alatt tartani,
amelynek tervezett összege azonban kissé magasabb volt, mint a korábbi
időszakban.
• A „Rendezvények, tanfolyamok és projektek” kiadásai alacsonyabbak voltak
a tervezett előirányzathoz képest, ami részben az alacsonyabb számú
tanfolyami résztvevőkre fordított kisebb kiadásokra vezethető vissza.
• A kiadványokra fordított kiadások jelentősen meghaladták a tervezettet,
amihez hozzájárult az is, hogy az „Élelmiszervizsgálati Közlemények”
szakfolyóiratot az új kiadótól jelentős összegű költségtérítéssel vettük át és
az átmeneti évben nagy postaköltséggel az illetékes tagok rendelkezésére
bocsátottuk.
• A kiadások a szakbizottsági jutalmak vonatkozásában jelentősen túllépték a
tervezettet, mivel a tisztségviselők különösen elismerésre méltó munkát
végeztek.
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• Kiemelkedő takarékosság jellemezte a beszerzéseket, amelyeknél nagyobb

összegű megtakarítást értünk el.
A takarékos gazdálkodás eredménye, hogy a kiadások összességében csak
elfogadható mértékben haladták meg az előirányzott összeget.
Mivel a bevételek tervezett szintjét nem sikerül elérni, és a kiadások is
túllépték az előirányzott összeget, a tervezett 0 szaldó helyett jelentős veszteség
lépett fel. Ez azonban az említett kinnlevőségek által túlnyomórészt
magyarázható. Aggodalomra ad okot viszont, hogy a jelentős eredménnyel járó
projektek közül kettő (az EUs Leonardo és az angol nyelvű
minőségmenedzsment képzés) már kifutott. A „Minőségügyi Világfórum”
pénzügyi mérlege ugyanakkor teljes mértékben kiszámíthatatlan.
A működési és bérköltségek tervezetten nagyobb kiadási tételét a 2013. év
közepén hozott személyi intézkedés eredményeképpen sikerült 2014-ben is
korlátok között tartani. A 2015. évben azonban további takarékossági
intézkedésekre lenne szükség, de ez az EOQ MNB elnökének nemzetközi
kötelezettségei miatt, mivel 2015. január 1-től a Nemzetközi Minőségügyi
Akadémia (IAQ) elnöki tisztségét is betölti, szinte biztosan nem valósítható
meg. Ezért fennáll annak a veszélye, hogy a következő években a veszteségek
túl magasak lesznek ahhoz, hogy az EOQ MNB gazdálkodása hosszú távon
fenntartható legyen.
Az EOQ MNB likviditása – az összességében kedvezőtlen gazdálkodási
eredmények ellenére – eddig még egyetlen pillanatig sem volt veszélyben. Az
EOQ MNB gazdasági helyzetét egyelőre a stabilitás jellemzi; ennek megfelelően
a naprakész számlakiegyenlítés és a befizetési kötelezettségek maradéktalan
határidős teljesítése a következő hónapokban még biztosítottnak látszik. Ebből
következően az EOQ MNB továbbra is rendelkezik a NAV ún. nullás
igazolásával, ami a pályázatok benyújtásának elengedhetetlen feltétele.
Hosszú távon megoldhatatlannak látszik annak a veszteségnek a
kiegyenlítése, ami arra vezethető vissza, hogy továbbra is nagy hiány
mutatkozik a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat kiadásával kapcsolatos
költséggazdálkodásnál, ami az EOQ MNB mérlegét minden évben igen
negatívan befolyásolja. Bár a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat kiadási
költségei 2014-ben kis mértékben tovább csökkentek, ennek ellenére a kiadvány
elektronikus változatának növekvő számú terjesztése és a szerkesztői feladatok
az EOQ MNB elnöke általi hosszabb távú átvállalása jelenleg elkerülhetetlennek
látszik.
Ezen a helyen is közétesszük, hogy az adózó állampolgárok 1% felajánlását,
azaz mintegy 318 eFt összeget 2014-ben is a „Minőség és Megbízhatóság”
szakfolyóirat kiadásának támogatására fordítottuk, és egyúttal köszönetet
mondunk az adományozóknak.
Az EOQ MNB könyvvizsgáló által ellenőrzött mérlege és közhasznúsági
jelentése – a jogszabályban előírtaknak az Országos Bírósági Hivatalhoz
felterjesztésre kerül.
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Az EOQ MNB 2015. évi központi
munkaprogramja
Az EOQ MNB 2015-ben az új Civiltörvényben foglaltak szerint megkísérli
megtartani közhasznú besorolását és tevékenységét, melynek vezérfonalát az
Európai Uniós tagsággal kapcsolatos feladatok és a minőségügyi szakismeretek
gondozása, terjesztése és fejlesztése képezik. Ezzel összhangban, az
Alapszabályban megfogalmazott feladatok közül kiemelendő az EOQ, az ASQ,
az IAQ, valamint más nemzetközi és külföldi minőségügyi szervezetek által
rendelkezésre bocsátott korszerű ismeretek magyarországi terjesztése. Továbbra
is kiemelt feladatnak tekintendő a cégek, intézmények, szervezetek minőségügyi
vezetőinek tájékoztatása a hazai és nemzetközi új trendekről, további igény
szerinti továbbképzésük, valamint az EOQ MNB Alapszabályában foglaltak
szerinti érdekképviseletük és minden egyéb módon lehetséges segítésük elfoglalt
szervezeti pozíciójuk, szerepük, befolyásuk megszilárdítása és erősítése
érdekében.
Az EOQ MNB 2015. évi súlyponti feladatát a tagszervezetek
működésfejlesztésének és tagjainak ismeretbővítésére irányuló stratégiájának
fokozatos megvalósítása jelenti, amelynek főbb elemei a következők szerint
foglalhatók össze:
• Aktív részvétel az átalakuló EOQ tevékenységében.
• Közreműködés az Európai Bizottság egyes minőségügyi projektjeinek
lebonyolításában és megvalósításában (pl. részvétel az „Európai Minőség
Hónap/Hét 2015” rendezvényprogramjában; közreműködés a „Minőség
Innováció 2015” pályázatban; a Közép- és Kelet-Európai országok
minőségügyi együttműködésének elősegítése).
• A bevételnövelő tevékenység fokozása további pályázatok benyújtásával, a
szervezetek működésfejlesztésének elősegítésével és a bevezetett támogató
tagsági díj alkalmazásának lehetőség szerinti kiszélesítésével.
• Az EOQ MNB jogi és egyéni taglétszámának lehetőség szerinti növelése
vagy legalább szinten tartása, amihez a jogi tagok részére bevezetett EOQ
tagságot elismerő oklevél jelentősen hozzájárulhat.
• Az EOQ MNB partner szervezetei számának bővítése, különös tekintettel a
határon túli magyar szervezetekre és további külföldi partnerekre.
• Horizontális fejlesztési irányok:
− az európai harmonizált szakember-tanúsítás és -regisztráció sikeres
nemzeti szintű folytatása, a bevezetett tanfolyamok és a vizsgák
színvonalas megszervezése, valamint legalább 2 új EOQ MNB tanfolyam
megalapozott előkészítése és lebonyolítása;
− az EOQ MNB tanúsítványok számának és elismertségének lehetőség
szerinti növelése;
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•

•

•
•
•
•
•

•

− részvétel minőségügyi, 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” központi rendezvénysorozat
előkészítése 2015-ben a 2016. évi lebonyolítás megalapozásához;
− hozzájárulás az egészségügyi és más szolgáltatások minőségi
színvonalának fejlesztéséhez;
− a közigazgatás ügyfélorientált tevékenységének javítása;
− hozzájárulás az oktatás és továbbképzés minőségi színvonalának
emeléséhez, valamint a minőségtudomány oktatásának további
terjesztéséhez;
− a szakbizottsági tevékenység továbbfejlesztése.
A 2015. évre előirányzott tanfolyamok, valamint a többi központi és
szakbizottsági rendezvények (M04, M05 és M06 melléklet) színvonalas és
eredményes lebonyolítása, különös tekintettel a részvételi díjas
rendezvényekre.
Az EOQ MNB Képzési Központja megfelelő kihasználtságának biztosítása
tanfolyamok és szakbizottsági rendezvények megtartásával.
A Nemzeti Minőségdíj, a Magyar Közigazgatási Minőségi Díj és a Magyar
Agrárgazdasági Minőség Díj fennmaradásának elősegítése.
Aktív részvétel kiemelt megbízásos minőségfejlesztési projektekben.
Az elnyert projektekkel kapcsolatos feladatok színvonalas teljesítése.
A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat tartalmi színvonalának
további fejlesztése és – a főszerkesztő feladatainak elnöki átvállalásával – a
rendszeres megjelentetés maradéktalan biztosítása, valamint az előfizetők és
hirdetők számának lehetőség szerinti növelése, illetve a költségek további
csökkentése.
A 2015. évi költségvetés fő mutatószámainak teljesítése a hatékony
gazdálkodás eredményeként, valamint a további veszteségek lehetőség
szerinti korlátozása, megszüntetése.

Budapest, 2015. március 13.

Dr. Molnár Pál
EOQ MNB elnök
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Független könyvvizsgálói jelentés
az EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága 2014. évi
beszámolójának felülvizsgálatáról

Miskolc, 2015. április

Audit–Mix Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

Bevezetés

A közhasznú civil szervezetként tevékenykedő EOQ Magyar Nemzeti Bizottságának
(továbbiakban EOQ MNB-nek) a 2014. évi beszámolóját a cég képviselőjével kötött
szerződésben rögzítettek szerint felülvizsgáltam.
A könyvvizsgálat során a szervezet elnöke, valamint a számviteli rendért felelős külső
vállalkozó megbízottja által aláírt teljességi nyilatkozatot tekintettem kiindulási alapnak. Eszerint a szervezet által összeállított, az egyező főkönyvi és analitikus nyilvántartások adatait tartalmazó beszámoló az EOQ MNB valós gazdasági eredményeit teljes körűen tartalmazza.
A forgalom volumene miatt tételes számlaellenőrzésre természetesen nem vállalkozhattam, így a szúrópróbaszerűen ill. tematikusan kiválasztott bizonylatok felülvizsgálata alapján igyekeztem kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a 2014.XII.31-i fordulónapra összeállított egyszerűsített beszámoló mérlege és eredmény kimutatása nem
tartalmaz jelentős mértékű tévedéseket.
A beszámoló egyes részeivel kapcsolatos megállapításaimat, észrevételeimet a jelentés
a következőkben ismerteti:

A szervezet bemutatása

Az EOQ MNB tevékenységét az érvényes alapszabálya, valamint belső szabályzatai
alapján végzi a civil szervezetekről szóló, módosított 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak figyelembevételével.
Az EOQ MNB beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait a
számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C törvény rendelkezései mellett az
ugyancsak módosított 224/2000 (XII.19) Kormányrendelet előírásai határozzák meg.
Az EOQ MNB az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját összeállítva
adott számot 2014. évi tevékenységéről. Ebben lehetőség volna az alaptevékenységből
és a vállalkozási tevékenységből származó bevételek és ráfordítások elkülönített bemutatására.
Az EOQ MNB azonban a korábbi évekhez hasonlóan beszámolási időszakban is csak
az alapszabályában rögzített tevékenységeket végezte, vállalkozási tevékenységet nem
folytatott.
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Mérlegadatok felülvizsgálata
A. Befektetett eszközök
A befektetett eszközállomány a bázis időszakhoz viszonyítva 1.488 eFt-tal, 2,8%kal mérséklődött, 53.021 eFt-ról 51.533 eFt-ra módosult.
Beruházás jellegű beszerzésre 2014-ben nem került sor. A mérlegadat csökkenését
a különféle tárgyi eszközök beszámolási időszakot terhelő amortizációs költségeinek elszámolása magyarázza.
A befektetett eszközök mérlegadatának összetétele a következő:
(adatok eFt-ban)
Megnevezés

Bruttó érték

Elszámolt
ÉCS

Nettó érték

Immateriális javak

196

196

0

Szellemi termékek

196

196

0

Tárgyi eszközök

80.310

28.777

51.533

Ingatlanok

62.550

11.409

51.141

1.086

694

392

Irodai gépek, berendezések, felszerelések

696

341

355

Beléptető rendszer

390

353

37

„0”-ra írt különféle eszközök

16.674

16.674

0

Befektetett eszközök összesen:

80.506

28.973

51.533

Különféle eszközök összevont értéke

A számviteli törvény előírásai szerint a tárgyi eszközök teljes körű leltározását legalább 3 évenként el kell végezni, ami a szervezetnél már lejárt.
Az esedékessé vált leltározás keretében gondoskodjanak a nyilvántartásukban szereplő, de avultság, vagy meghibásodás miatt használatból kivont eszközök selejtezéséről is. Ennek szükségszerűségére utal, hogy az ingatlanokon túlmenő eszköz
állomány zömét évek óta a nulla értéket képviselő különféle berendezési és felszerelési tárgyak képezik.
A befektetett eszközök mérlegadatának beszámolási időszaki változását a következő táblázat részletezi:
(Adatok eFt-ban)
Megnevezés
Ingatlan

2013. XII.31 2014. XII.31

Változás

Index
2013=100 %

52.401

51.141

– 1.260

97,6

Számítástechnikai eszközök

209

84

– 125

40,2

Igazgatási berendezések, felszerelések

318

271

– 47

85,2

93

37

– 56

39,8

53.021

51.533

– 1.488

97,2

Hírközlő és beléptető berendezések
Tárgyi eszközök összesen:
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B. Forgóeszközök
B. /I. Készletek
A mérleg fordulónapján a szervezet készletekkel nem rendelkezett.
B. /II. Követelések
A követelések mérlegadata 2.285 eFt, mely összeg az egyező folyószámla kivonattal igazolt vevő tartozásokkal azonos. A fordulónapon kimutatott kinnlevőségek
túlnyomó többségét a könyvvizsgálat időpontjáig rendezték a partnerek. Értékvesztés elszámolására okot adó követelésük nincs.
B. /III. Értékpapírok
A szervezet a beszámoló fordulónapján értékpapírokkal nem rendelkezett.
B. /IV. Pénzeszközök
A pénzkészlet a bázishoz viszonyítva 1.778 eFt-tal mérséklődött, 11.561 eFt-ról
9.783 eFt-ra változott. A készpénzkészlet (133 eFt) a pénztárjelentéssel, a bankszámlákon kimutatott záró egyenleg (9.650 eFt) pedig a banki szaldókkal megegyezett.
C. Aktív időbeli elhatárolások
A mérlegben aktív időbeli elhatárolás címén 21 eFt szerepel, ami a szaklapok előfizetési díjának 2015 évet terhelő hányadával azonos.
D. Saját tőke
Az EOQ MNB a beszámolási időszakot 8.255 eFt-os veszteséggel zárta, melynek
következtében a saját tőke értéke 12,2%-kal mérséklődött, 67.792 eFt-ról 59.537
eFt-ra változott.
A 2013. évi 8.399 eFt veszteséget a tőkeváltozások közé vezették át, melynek állománya 56.010 eFt-ra módosult.
A saját tőke összetétele a beszámolási időszakban a következők szerint változott.
(adatok eFt-ban)
Megnevezés

2013. évi
mérlegadat

Induló tőke/ Jegyzett tőke

Változások

2014. évi
mérleg
adat

Eredmény
átvezetés

2014. évi
eredmény

11..782

–

–

11.782

Eredmény tartalék/ Tőkeváltozás

64.409

– 8.399

–

56.010

Mérleg szerinti eredmény

– 8.399

8.399

– 8.255

– 8.255

Saját tőke összesen:

67.792

0

– 8.255

59.537
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E. Céltartalékok
A szervezettől kapott tájékoztatás szerint céltartalék képzésre okot adó kötelezettségük nincs.
F. Kötelezettségek
A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségek állománya a bázishoz viszonyítva
683 eFt-tal (15%-kal) mérséklődött, 4.558 eFt-ról 3.875 eFt-ra módosult.
A kötelezettségek összetétele a következők szerint változott:
adatok eFt-ban
Megnevezés

2013. XII.31

2014. XII.31

Változás

Szállítói tartozások összesen:

3 592

1.604

– 1.988

 Belföldi szállítói kötelezettségek

3 592

1.604

– 1.988

0

0

0

Munkabérek és megbízási díjak

422

0

– 422

Adó és járulék tartozások

544

2.271

1.727

 SZJA
 ÁFA számlák összevont
egyenlege
 TB járulék és EHO
 Különféle egyéb adókötelezettség
összevont egyenlege

145

153

8

0

1.702

1.702

374

391

17

25

25

0

4 558

3.875

– 683

 Külföldi szállító tartozás

Kötelezettségek összesen:

A mérlegben szereplő szállítói kötelezettségeket egyező folyószámla kivonat igazolja. Az egyes adónemek könyvelt és a NAV által nyilvántartott kötelezettségei
közötti eltérések egyeztetése a könyvvizsgálat lezárásakor folyamatban volt.
A szállítói és adókötelezettségek rendezése határidőben, jelentésem lezárását megelőzően megtörtént. A szervezetnek lejárt kötelezettsége nincs.

G. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolás címén 210 eFt-ot tartalmaz a beszámoló, ami a 2014.
évi beszámoló könyvvizsgálói díjával azonos.
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Az eredmény kimutatás részletezése
Az EOQ MNB 2014. évi főbb forgalmi adatai a bázishoz viszonyítva a következők
szerint változtak:
(adatok eFt-ban)
Megnevezés

2013. év

2014. év

Változás

Index
2013=100%

1. Értékesítés nettó árbevétele

29.570

19.814

– 9.756

67,0

2. Egyéb bevételek

10.884

17.858

6.974

164,1

2.1. Kapott támogatás

3.054

7.693

4.639

251,9

 pályázati úton elnyert támogatás
 SZJA meghatározott részének felajánlásából átutalt összeg
2.2. Tagdíj bevétel

2.963

7.375

4.412

248,9

91

318

227

349,5

7 830

10.165

2.335

129,8

3.614

488

– 3.126

13,5

4. Összes bevétel (1+2+3)

44 068

38.160

– 5.908

86,6

Ebből közszolgáltatási bevétel (1)

29.570

19.814

– 9.756

67,0

5. Anyagjellegű ráfordítások

33 580

23.851

– 9.729

71,0

6. Személyi jellegű ráfordítások

15 208

19.428

4.220

127,7

220

360

140

163,6

7. Értékcsökkenési leírás

1 997

1.487

– 510

74,5

8. Egyéb ráfordítások

1 454

1.581

127

108,7

228

68

– 160

29,8

0

0

0

–

52.467

46.415

– 6.052

88,5

15.208

19.428

4.220

127,7

Közhasznú tevékenység ráfordításai (11-6)

37.259

26.778

– 10.481

71,9

Adózás előtti eredmény (4-11)

– 8 399

– 8.255

144

98,3

0

0

0

–

– 8 399

– 8.255

144

98,3

3. Különféle egyéb bevételek

 Ebből vezető tisztségviselők juttatásai

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai
10. Rendkívüli ráfordítások
11. Összes ráfordítás (5+6+-7+8+9)
 Ebből személyi jellegű ráfordítások (6)

Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény

Az EOQ MNB által realizált bevételek összege 2013-hoz viszonyítva 5,9 MFt-tal
csökkent. A költségek csökkenésének mértéke a bevételek változását 1,9 százalékponttal meghaladta ugyan, de ezzel is csak a realizált veszteség mérséklését tudták elérni.
A szervezet 2014. évi eredménye 8.255 eFt veszteséget mutat.
A bevételek összetételét vizsgálva az összegében legjelentősebb, 9,8 MFt-os (33%-os)
csökkenés a közszolgáltatásokból származó bevételeknél mutatkozik.
A támogatások összege 2013-hoz viszonyítva 4,6 MFt-tal, a tagdíj bevételek összege
pedig további 2,3 MFt-tal emelkedett.
A költségek összetételét vizsgálva az anyagjellegű ráfordításoknál számottevő 9,7
MFt-os (29%-os) csökkenést tapasztalhatunk. E költségnem összköltségen belüli részaránya a 2013. évi 64%-ról 51,4%-ra mérséklődött.
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A személyi jellegű ráfordítások terén ezzel ellentétes tendencia figyelhető meg, mivel
a felmerült költségek összege a bázishoz képest 4,2 MFt-tal, összköltségen belüli hányaduk pedig 12,9 százalékponttal nőtt (29%-ról 41,9%-ra változott).
Az amortizációs költségek összege a bázistól 510 eFt-tal elmaradt, amit a 2013. évi
beruházás jellegű beszerzéseknek a bázis adatot torzító hatása magyaráz.
Az egyéb ráfordításokon belül az adómentes tevékenységek arányával azonos mértékű
(1.455 eFt összértékű) le nem vonható ÁFA eredményük terhére történő elszámolása
érdemel említést.
A szervezet a 2014-es üzleti évet 8.255 eFt veszteséggel zárta.
Vállalkozási tevékenységet a beszámolási időszakban sem végeztek, így adófizetési
kötelezettségük nincs.

Összefoglaló megállapítások

Elvégeztem az EOQ MNB mellékelt 2014. évi közhasznú beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből –melyben az eszközök és források egyező végösszege [63.622 eFt], a mérleg szerinti eredmény [– 8.255 eFt] (veszteség)–, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint az egyéb magyarázó információkat tartalmazó
kiegészítő mellékletből és közhasznúsági mellékletből áll.
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős a beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért,
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból,
akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló
elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége
Az én felelősségem 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 kellő
bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a beszámoló akár csalásból, akár hibából
eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt
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azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint
a beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.
Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.
Vélemény
Véleményem szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad az EOQ MNB 2014.
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal
végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal
összhangban.
Közhasznúsági melléklet véleményezése
Elvégeztem az EOQ MNB mellékelt 2014. évi beszámolójához kapcsolódó,
2014.12.31-i fordulónapra vonatkozó közhasznúsági melléklet vizsgálatát.
A vezetés felelős a közhasznúsági besorolással rendelkező szervezet közhasznúsági
mellékletének elkészítéséért.
Az én felelősségem 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 2014. évi közhasznúsági melléklete az EOQ MNB
2014. évi beszámolójának adataival összhangban van.
Miskolc, 2015. április 20.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének 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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Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
2014. év
(adatok eFt-ban)
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

a

b

c

e

1.

A. Befektetett eszközök (2 – 5. sorok)

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

6.

B. Forgóeszközök (7 – 10. sorok)

53.021

51.533

53.021

51.533

20.834

12.068

9.273

2.285

11.561

9.783

195

21

7.

I. KÉSZLETEK

8.

II. KÖVETELÉSEK

9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

12.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1. +6. +11. sor)

74.050

63.622

13.

D. Saját tőke (14. – 19. sorok)

67.792

59.537

14.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

11.782

11.782

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY TARTALÉK

64.409

56.010

16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

17.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

– 8.399

– 8.255

0

0

4.558

3.875

18.
19.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

20.

E. Céltartalék

21.

F. Kötelezettségek (22. – 23. sorok)

22.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

4.558

3.875

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

1.700

210

25.

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN
(13. – 20. +21. +24. sor)

74.050

63.622
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Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása
2014. év
(adatok eFt-ban)
A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

b

c

e

1. Értékesítés nettó árbevétele

29.570

19.814

2. Egyéb bevételek

14.498

17.858

3.054

7.693

2.963

7.375

91

318

7 830

10.165

3.614

488

4. Összes bevétel (1+2+3)

44 068

38.160

Ebből közszolgáltatási bevétel (1)

29.570

19.814

5. Anyagjellegű ráfordítások

33 580

23.851

6. Személyi jellegű ráfordítások

15 208

19.428

220

360

7. Értékcsökkenési leírás

1 997

1.487

8. Egyéb ráfordítások

1 454

1.581

228

68

0

0

52.467

46.415

15.208

19.428

Közhasznú tevékenység ráfordításai (11-6)

37.259

26.778

Adózás előtti eredmény (4-11)

– 8 399

– 8.255

0

0

– 8 399

– 8.255

2.1. Kapott támogatás
 pályázati úton elnyert támogatás
 SZJA meghatározott részének felajánlásából átutalt
összeg
2.2. Tagdíj bevétel
3. Különféle egyéb bevételek

 Ebből vezető tisztségviselők juttatásai

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai
10. Rendkívüli ráfordítások
11. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)
 Ebből személyi jellegű ráfordítások (6)

Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény
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