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Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

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

1 0 2 6 Budapest

Nagyajtai utca

2/b

    

0 1 0 2 0 0 0 4 2 6 4

1 4 P k 6 7 8 4 0  1 9 9 1 1  

1 8 0 0 7 9 8 5 2 4 1

Dr Molnár Pál

Budapest 2 0 1 8 0 3 1 4

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 12.26.07



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

48 802 47 746

48 802 47 746

14 493 11 613

2 339 3 128

12 154 8 485

71 22

63 366 59 381

59 864 57 007

11 782 11 782

53 403 48 082

-5 321 -2 857

3 292 2 164

3 292 2 164

210 210

63 366 59 381
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

16 590 16 633 16 590 16 633

12 327 12 587 12 327 12 587

9 946 10 326 9 946 10 326

3 138 2 261 3 138 2 261

120 120

174 75 174 75

29 091 29 295 29 091 29 295

29 091 29 295 29 091 29 295

21 852 19 658 21 852 19 658

8 983 9 430 8 983 9 430

400 250 400 250

1 305 1 355 1 305 1 355

2 271 1 709 2 271 1 709

1 1

34 412 32 152 34 412 32 152

34 412 32 152 34 412 32 152

-5 321 -2 857 -5 321 -2 857

-5 321 -2 857 -5 321 -2 857
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

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

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

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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2 000 2 000 2 000 2 000

138 199 138 199

120 120
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Szakember tanúsításra 5 998 7 697

Nemzetközi kötelezettségek teljesítésére 2 417 2 460

Tagsági jogon járó kiadványok 8 381 6 532

16 796 16 689

16 796 16 689

Dr Molnár Pál elnök jutalom 40 0

Tisztségviselők jutalma / 7 fő / 360 250

400 250
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

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

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Mutató teljesítése
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2017. év

29 091 29 295

138 199

28 953 29 096

34 412 32 152

8 983 9 430

34 412 32 152

-5 321 -2 857

80 80
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

NGM -Szerz./144/2017 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2017.01.01.-2017.12.31.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.30 12.26.08
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PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

EOQ könyvvizsg tájékoztatás 2017 év.pdf



  Audit–Mix Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft 

  

Független könyvvizsgálói tájékoztatás

az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület  

2017. évi beszámolójának felülvizsgálatáról 

Miskolc, 2018. április 
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B e v e z e t é s  

Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület (továbbiakban Egyesület) 
2017. évi beszámolóját az Egyesület képvisel�jével kötött szerz�désben rögzítettek 
szerint felülvizsgáltam. 

A könyvvizsgálat során az Egyesület elnöke, valamint a számviteli rendért felel�s kül-
s� vállalkozó megbízottja által aláírt teljességi nyilatkozatot tekintettem kiindulási 
alapnak. Eszerint az Egyesület által összeállított, egyez� f�könyvi és analitikus nyil-
vántartások adatain alapuló beszámoló az EOQ MNB Egyesület valós gazdasági 
eredményeit teljes kör�en tartalmazza. 

A forgalom volumene miatt tételes számlaellen�rzésre természetesen nem vállalkoz-
hattam, így a szúrópróbaszer�en ill. tematikusan kiválasztott bizonylatok felülvizsgála-
ta alapján igyekeztem kell� bizonyosságot szerezni arról, hogy a 2017.XII.31-i fordu-
lónapra összeállított egyszer�sített beszámoló mérlege és eredmény kimutatása nem 
tartalmaz jelent�s mérték� tévedéseket. 

A beszámoló egyes részeivel kapcsolatos megállapításaimat, észrevételeimet a jelentés 
a következ�kben ismerteti: 

Az Egyesület bemutatása 

 A F�városi Törvényszék 0100/Pk.67.840/1991/28. számú végzése szerint az EOQ 
MNB Egyesületté válása, ill. alapszabályának 2015. március 16-i bejegyzés� módosí-
tása a közhasznú szervezeti besorolását nem érintette. 

Az EOQ MNB Egyesület továbbra is a civil szervezetek m�ködésér�l és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefügg� eljárási szabályairól szóló 2011. évi CLXXXI. törvény el�írásainak 
figyelembevételével az alapszabályában, valamint bels� szabályzataiban foglaltak sze-
rint végzi tevékenységét. 

Az Egyesület beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait a 
számvitelr�l szóló többször módosított 2000. évi C törvény rendelkezései mellett a 
479/2016. (XII.28) Kormányrendelet el�írásai határozzák meg. 

Az EOQ MNB Egyesület az egyéb szervezetek egyszer�sített éves beszámolóját ösz-
szeállítva adott számot 2017. évi tevékenységér�l. Ebben lehet�ség volna az alaptevé-
kenységb�l és a vállalkozási tevékenységb�l származó bevételek és ráfordítások elkü-
lönített bemutatására. 

Az EOQ MNB azonban a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási id�szakban is 
csak az alapszabályában rögzített tevékenységeket végezte, vállalkozási tevékenységet 
nem folytatott. 
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M é r l e g a d a t o k  f e l ü l v i z s g á l a t a  

A. Befektetett eszközök 

A befektetett eszközállomány a bázis id�szakhoz viszonyítva 1.056 eFt-tal, 2,2%-
kal mérsékl�dött, 48.802 eFt-ról 47.746 eFt-ra módosult. 

A beszámolási id�szakban beruházás jelleg� beszerzést új multifunkcionális beren-
dezés vásárlása jelentett (299 eFt). A mérlegadatot az id�szakot terhel� amortizáci-
ós költségeinek (1.355 eFt) elszámolása csökkentette. 

 A befektetett eszközök mérlegadatának összetétele a következ�: 

(adatok eFt-ban) 

Megnevezés Bruttó érték 
Elszámolt 

ÉCS 
Nettó érték 

Immateriális javak 196 196 0 

Szellemi termékek 196 196 0 

Tárgyi eszközök 80.656 32.910 47.746 

Ingatlanok 62.550 15.187 47.363 

Irodai berendezések, felszerelések 628 245 383 

„0”-ra írt különféle eszközök 17.478 17.478 0 

Befektetett eszközök összesen: 80.852 33.106 47.746

A könyveikben szerepl� tárgyi eszközök közül az ingatlanokon túlmen�en mind-
össze az irodabútorok képviselnek nullától eltér� nettó értéket. 

A nullára leírt eszközök között vélhet�en számos olyan eszköz is szerepel, amelye-
ket m�szaki avultság, vagy meghibásodás miatt a használatból már kivontak. A 
könyvvizsgálat javaslatára a tárgyi eszközök tételes leltározását megkezdték és vár-
hatóan sor kerül a szükségessé vált selejtezések elvégzésére is. 

A befektetett eszközök mérlegadatának beszámolási id�szaki változását a követke-
z� táblázat részletezi: 

(Adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2016. XII.31 2017. XII.31 Változás 
Index 

2016=100 % 

Ingatlan 48.622 47.363 – 1.259 97,4 

Igazgatási berendezések, felszerelések 180 383 203 212,8 

Tárgyi eszközök összesen: 48.802 47.746 – 1.056 97,8 

B. Forgóeszközök 

B. /I. Készletek 

A mérleg fordulónapján a szervezet készletekkel nem rendelkezett. 
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B. /II. Követelések 

A követelések mérlegadata 3.128 eFt, mely összeg az egyez� folyószámla kivonat-
tal igazolt vev� tartozásokat (1.720 eFt) és a szállítói túlfizetést (1.408 eFt) összeg-
zi. A fordulónapon kimutatott kinnlev�ségek túlnyomó hányadát a könyvvizsgálat 
id�pontjáig 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 3.669 eFt-tal mérsékl�dött, 12.154 eFt-ról 
8.485 eFt-ra változott. A készpénzkészlet (100 eFt) a pénztárjelentéssel, a bank-
számlákon kimutatott záró egyenleg (6.096 eFt + 2.289 eFt=7.445 €) pedig a banki 
szaldókkal megegyezett. 

C. Aktív id�beli elhatárolások 

A mérlegben aktív id�beli elhatárolás címén 22 eFt szerepel, ami a szaklapok el�-
fizetési díjának 2018. évet terhel� hányadát számszer�síti. 

D. Saját t�ke 

Az EOQ MNB Egyesület a beszámolási id�szakot 2.857 eFt-os veszteséggel zárta, 
melynek következtében a saját t�ke értéke 3,2%-kal mérsékl�dött, 59.864 eFt-ról 
57.007 eFt-ra változott. 

A 2016. évi 5.321 eFt veszteséget a t�keváltozások közé vezették át, melynek ál-
lománya az átvezetés hatására 48.082 eFt-ra módosult. 

A saját t�ke összetétele a beszámolási id�szakban a következ�k szerint változott: 

(adatok eFt-ban) 

Változások 
Megnevezés 

2016. évi  
mérlegadat Eredmény

átvezetés 
2017. évi 
eredmény 

2017. évi 
mérleg 

adat 

Induló t�ke/ Jegyzett t�ke 11.782   11.782 

Eredmény tartalék/ T�keváltozás 53.403 – 5.321 0 48.082 

Adózott eredmény – 5.321 5.321 – 2.857 – 2.857 

Saját t�ke összesen: 59.864 0 – 2.857 57.007 

E. Céltartalékok 

Az Egyesülett�l kapott tájékoztatás szerint céltartalék képzésre okot adó kötelezett-
ségük nincs. 
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F. Kötelezettségek 

A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségek állománya a bázishoz viszonyítva 
1.128 eFt-tal (34,3 %-kal) mérsékl�dött, 3.292 eFt-ról 2.164 eFt-ra módosult. 

A kötelezettségek összetétele a következ�k szerint változott: 

adatok eFt-ban 

Megnevezés 2016. XII.31 2017. XII.31 Változás 

Szállítói tartozások összesen: 1.349 0 – 1.349 

− Belföldi szállítói kötelezettségek 1.349 0 – 1.349 

− Külföldi szállító tartozás 0 0 0 

Munkabérek és megbízási díjak 0 188 188 

Adó és járulék tartozások  1.943 1.976 33 

− SZJA 142 – 32 – 174 

− ÁFA számlák összevont  
egyenlege 

1.580 1.901 321 

− TB járulék és EHO 195 81 – 114 

− Különféle egyéb adókötelezettség 
összevont egyenlege 

26 26 0 

Kötelezettségek összesen: 3.292 2.164 – 1.128 

Az egyes adónemek könyvelt és a NAV által nyilvántartott kötelezettségeinek el-
len�rzése során eltérést nem tapasztaltam. 

A munkabérek és az adókötelezettségek kiegyenlítése határid�ben, jelentésem lezá-
rását megel�z�en megtörtént. Az Egyesületnek lejárt kötelezettsége nincs. 

G.  Passzív id�beli elhatárolások  

Passzív id�beli elhatárolás címén 210 eFt-ot tartalmaz a beszámoló, ami a 2017. 
évi beszámoló könyvvizsgálói díjával azonos. 
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A z  e r e d m é n y k i m u t a t á s  r é s z l e t e z é s e  

Az EOQ MNB 2017. évi f�bb forgalmi adatai a bázishoz viszonyítva a következ�k 
szerint változtak: 

(adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2016. év 2017. év Változás 
Index 

2016=100%

1. Értékesítés nettó árbevétele 16.590 16.633 43 100,3 

2. Egyéb bevételek 12.327 12.587 260 102,1 

2.1. Kapott támogatás, adományok  2.138 2.261 123 105,8 

• ebb�l támogatások 2.000 2.062 62 103,1 

• adományok, juttatások 0 0 0 –  

• SZJA meghatározott részének felajánlá-
sából átutalt összeg 

138 199 61 144,2 

2.2. Tagdíj bevétel 9.946 10.326 380 103,8 

2.3. Különféle egyéb bevételek 243 0 – 243 – 

3. Pénzügyi m�veletek bevétele 174 75 – 99 43,1 

4. Összes bevétel (1+2+3) 29.091 29.295 204 100,7 

Ebb�l közhasznú tevékenység bevétele 29.091 29.295 204 100,7 

5. Anyagjelleg� ráfordítások 21.852 19.658 – 2.194 90,0 

6. Személyi jelleg� ráfordítások 8.983 9.430 447 105,0 

• Ebb�l vezet� tisztségvisel�k juttatásai 400 250 – 150 62,5 

7. Értékcsökkenési leírás 1.305 1.355 50 103,8 

8. Egyéb ráfordítások 2.271 1.709 – 562 75,3 

9. Pénzügyi m�veletek ráfordításai 1 0 – 1 – 

10. Összes ráfordítás (5+6+-7+8+9) 34.412 32.152 – 2.260 93,4 

Ebb�l közhasznú tevékenység ráfordításai  34.412 32.152 – 2.260 93,4 

Adózás el�tti eredmény (4-11) – 5.321 – 2.857 2.464 53,7 

Adófizetési kötelezettség 0 0 0 – 

Adózott eredmény – 5.321 – 2.857 2.464 53,7 

Az EOQ MNB Egyesület által realizált bevételek összege 2016-hoz viszonyítva mini-
mális mértékben 204 eFt-tal (0,7%-kal) emelkedett. 

A felmerült költségek és ráfordítások összegét a bázishoz mérten 6,6 százalékponttal 
(2.260 eFt-tal) csökkenteni tudta az Egyesület, de ezzel is csak a 2016-ban realizált 5,3 
MFt-os veszteség 2,9 MFt-ra történ� mérséklését tudták elérni. 

A bevételek összetételét vizsgálva jelent�sebb eltérés egyik tételnél sem tapasztalható. 

A költségek közül számottev� 2,2 MFt-os csökkenés az anyagjelleg� ráfordításoknál 
mutatkozik. Ez magyarázza a költségnem összköltségen belüli részarányának 2,4 szá-
zalékpontos mérsékl�dését (63,5%-ról 61,1%-ra történ� változását). 
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A személyi jelleg� ráfordítások összege a bázishoz viszonyítva 447 eFt-tal (5 %-kal) 
emelkedett. Az összköltségen belüli hányaduk 3,2 százalékpontos emelkedést mutat 
(26,1%-ról 29,3%-ra változott). 

Az amortizációs költségek összege minimális (50 eFt-os) emelkedést mutat, amit a 
tárgyévi eszköz beszerzés magyaráz. 

Az egyéb ráfordításokon belül továbbra is az áfa arányosítási kötelezettségb�l szárma-
zó, eredményük terhére elszámolt le nem vonható adó 1,6 MFt-os összege érdemel 
említést. 

Az Egyesület a 2017-es üzleti évet 2.857 eFt veszteséggel zárta. 

Vállalkozási tevékenységet a beszámolási id�szakban sem végeztek, így adófizetési 
kötelezettségük nincs. 

Ö s s z e f o g l a l ó  m e g á l l a p í t á s o k  

Elvégeztem az EOQ MNB Közhasznú Egyesület („Egyesület”) (székhelye: 1026 Bu-
dapest Nagyajtai u. 2/B, Nyilvántartási száma: 01-02-4264, Bejegyz� határozat száma: 
14-Pk-67840/1991/1) 2017. évi egyszer�sített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, 
amely egyszer�sített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mér-
legb�l –melyben az eszközök és források egyez� végösszege [59.381 eFt], az adózott 
eredmény [2.857 eFt veszteség]–, és az ugyanezen id�ponttal végz�d� üzleti évre vonat-
kozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelent�s elemeinek összefog-
lalását is tartalmazó kiegészít� mellékletb�l áll. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszer�sített éves beszámoló megbízható és valós képet 
ad az Egyesület 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetér�l, valamint 
az ezen id�ponttal végz�d� üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetér�l a Magyarorszá-
gon hatályos, a számvitelr�l szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: 
„számviteli törvény”). 

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó –Magyarországon hatályos– törvények és egyéb jogszabály-
ok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felel�sségem b�vebb 
leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszer�sített éves beszámoló könyvvizsgálatáért 
való felel�ssége” szakasza tartalmazza. 

Független vagyok az Egyesülett�l a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályok-
ban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) 
szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem 
rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott 
„Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfe-
lelek az ugyanezen  normákban szerepl� további etikai el�írásoknak is. 

Meggy�z�désem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegend� és 
megfelel� alapot nyújt véleményemhez. 
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Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk az EOQ MNB Közhasznú Egyesület 2017. évi közhasznúsági 
mellékletéb�l állnak. 

A vezetés felel�s a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 
vonatkozó el�írásaival összhangban történ� elkészítéséért. 

A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszer�sített 
éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és 
a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizo-
nyosságot nyújtó következtetést. 

Az egyszer�sített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az 
én felel�sségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelé-
se, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellent-
mondanak-e az egyszer�sített éves beszámolónak, vagy a könyvvizsgálat során szer-
zett ismereteimnek, vagy egyébként úgy t�nik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tar-
talmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a köz-
hasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem err�l és a hibás 
állítás jellegér�l jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felel�ssége az egyszer�sített éves 
beszámolóért

A vezetés felel�s az egyszer�sített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel össz-
hangban történ� és a valós bemutatás követelményének megfelel� elkészítéséért, va-
lamint az olyan bels� kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy 
lehet�vé váljon az akár csalásból, akár hibából ered� lényeges hibás állítástól mentes 
egyszer�sített éves beszámoló elkészítése. 

Az egyszer�sített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felel�s azért, hogy fel-
mérje az Egyesületnek a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzet-
nek megfelel�en közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, 
valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszer�sített éves 
beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéb�l kell kiin-
dulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltér� rendelkezés nem akadályozza, il-
letve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényez�, körülmény nem 
áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felel�sek az Egyesület pénzügyi beszámolási 
folyamatának felügyeletéért. 
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A könyvvizsgáló egyszer�sített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felel�ssége

A könyvvizsgálat során célom kell� bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszer�sí-
tett éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából ered� lényeges 
hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független 
könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. 

A kell� bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar 
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig 
feltárja az egyébként létez� lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalás-
ból vagy hibából, és lényegesnek min�sülnek, ha ésszer� lehet az a várakozás, hogy 
ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszer�sített 
éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. 
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során 
szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. 

Továbbá: 
• Azonosítom és felmérem az egyszer�sített éves beszámoló akár csalásból, akár 

hibából ered� lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom 
az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint 
elegend� és megfelel� könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem meg-
alapozásához. A csalásból ered� lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockáza-
ta nagyobb, mint a hibából ered�é, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, 
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a bels� kontroll 
felülírását. 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns bels� kontrollt annak ér-
dekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott 
körülmények között megfelel�ek, de nem azért, hogy az Egyesület bels� kontroll-
jának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelel�ségét és a ve-
zetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszer�ségét. 

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részér�l a vállalkozás 
folytatásának elvén alapuló egyszer�sített éves beszámoló összeállítása, valamint 
a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges 
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek je-
lent�s kétséget vethetnek fel az Egyesület vállalkozás folytatására való képessé-
gét illet�en. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonyta-
lanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a fi-
gyelmet az egyszer�sített éves beszámolóban lév� kapcsolódó közzétételekre, 
vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelel�ek, min�sítenem kell vélemé-
nyemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig meg-
szerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jöv�beli események vagy felté-
telek azonban okozhatják azt, hogy az Egyesület nem tudja a vállalkozást folytat-
ni. 
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• Értékelem az egyszer�sített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és 
tartalmát, beleértve a kiegészít� mellékletben tett közzétételeket, valamint értéke-
lem azt is, hogy az egyszer�sített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló 
ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a 
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelent�s megálla-
pításait, beleértve az Egyesület által alkalmazott bels� kontrollnak a könyvvizsgála-
tom során általam azonosított jelent�s hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

Miskolc, 2018. április 4. 

Könyvvizsgáló cég képvisel�jének 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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Kett�s könyvvitelt vezet� egyéb szervezet  
egyszer�sített éves beszámolójának mérlege 

2017. év 

(adatok eFt-ban) 

Sor-
szám 

A tétel megnevezése El�z� év Tárgyév 

a b c e 

1. A. Befektetett eszközök (2 – 5. sorok) 48.802 47.746 

2.  I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 

3.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 48.802 47.746 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 

5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0 

6. B. Forgóeszközök (7 – 10. sorok) 14.493 11.613 

7.  I. KÉSZLETEK 0 0 

8.  II. KÖVETELÉSEK 2.339 3.128 

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 12.154 8.485 

11. C. Aktív id�beli elhatárolások 71 22 

12. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1. +6. +11. sor) 63.366 59.381 

13. D. Saját t�ke (14. – 19. sorok) 59.864 57.007 

14.  I. INDULÓ T�KE / JEGYZETT T�KE 11.782 11.782 

15.  II. T�KEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY TARTALÉK 53.403 48.082 

16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 

17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 

18.  V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGB�L 
  (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGB�L) – 5.321 – 2.857 

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉ-
  KENYSÉGB�L 0 0 

20. E. Céltartalék 0 0 

21. F. Kötelezettségek (22. – 23. sorok) 3.292 2.164 

22.  I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 

23.  II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3.292 2.164 

24. G. Passzív id�beli elhatárolások 210 210 

25.
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 
(13. – 20. +21. +24. sor)  63.366 59.381 
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Kett�s könyvvitelt vezet� egyéb szervezet  
egyszer�sített éves beszámolójának eredménykimutatása 

2017. év 

(adatok eFt-ban) 

A tétel megnevezése El�z� év Tárgyév 

b c e 

1. Értékesítés nettó árbevétele 16.590 16.633

2. Egyéb bevételek 12.327 12.587

2.1. Kapott támogatás  2.138 2.261

• pályázati úton elnyert támogatás 2.000 2.062

• adományok 0 0

• SZJA meghatározott részének felajánlásából átutalt  
összeg 

138 199

2.2. Tagdíj bevétel 9.946 10.326

2.3. Különféle egyéb bevételek 243 0

3. Pénzügyi m�veletek bevétele 174 75

4. Összes bevétel (1+2+3) 29.091 29.295

5. Anyagjelleg� ráfordítások 21.852 19.658

6. Személyi jelleg� ráfordítások 8.983 9.430

• Ebb�l vezet� tisztségvisel�k juttatásai 400 250

7. Értékcsökkenési leírás 1.305 1.355

8. Egyéb ráfordítások 2.271 1.709

9. Pénzügyi m�veletek ráfordításai 1 0

10. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 34.412 32.152

Adózás el�tti eredmény (4-11) – 5.321 – 2.857

Adófizetési kötelezettség 0 0

Adózott eredmény – 5.321 – 2.857
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Beszámoló az EOQ MNB Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról 

Az EOQ MNB Egyesület 2017. évi részletes tevékenységéről szóló beszámolót a 

2017. évi Évkönyv és összefoglaló pénzügyi elszámolását a melléklet tartalmazza. 

Annak ellenére, hogy a tagdíj-bevételek, a pályázati bevételek és az egyéb 
támogatás (1%) igen jól megegyeznek az előirányzattal, összességében a bevételek 
jelentősen elmaradnak az előirányzattól, amit a következők indokolnak: 

• A tervezett bevételek a rendezvényekből, tanfolyamokból és projektekből 
messze elmaradtak a tervezett előirányzattól. Az önálló részvételi díjas 
rendezvények száma jelentősen kevesebb volt, mint a korábbi években. A 
tervezett 25 tanfolyam alig fele valósult meg a bejelentkezettek túl alacsony 
száma miatt. A megvalósult tanfolyamokon is kisebb volt a résztvevők száma, 
mint az elmúlt években, ami eredményességüket nagymértékben csökkentette. 

• A 2016. évinél kisebb eredménnyel tudtuk csak megvalósítani a Finn 
Minőségügyi Szervezet által koordinált „Minőség-Innováció 2017” projektet, 
amely azonban kiemelkedő nemzetközi szakmai sikert hozott 1 magyarországi 
szervezet számára. 

• Nem teljesült a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat bevételének 
(támogatás, előfizetés, hirdetés) előirányzata sem. A szakfolyóirat hosszú távú 
fenntartásához a bevételi források mielőbbi jelentős bővítése elengedhetetlennek 
látszik. 

• A kamat és árfolyamnyereség igen alacsonyra tervezett bevétele – közismert 
okokból – annak is csak töredékét érte el. 

• Az „Egyéb bevételek” értéke szintén messze nem érte el a tervezett összeget. 

Az EOQ MNB Egyesület 2017. évi kiadásait továbbra is a takarékosságra való 

törekvés jellemezte, ami azt eredményezte, hogy a kiadások összege is jelentősen az 

előirányzat alatt maradt. 

Az egyes kiadási tételek elemzése során elsősorban a következők állapíthatók 

meg: 

• A „Működési és bérköltségeket” sikerült az előirányzat közelében tartani, bár ezt 
a tételt tudatosan alacsonyabb összeggel terveztük be a korábbi évekhez képest. 

• A tagsági díjat az elnyert pályázati támogatásból még az adott évben át tudtuk 
utalni. A nemzetközi kötelezettségekre fordított kiadásokat azáltal sikerült 
csökkenteni, hogy az EOQ MNB Egyesület képviselője több nemzetközi 



 2 

rendezvény nem vett részt, emiatt írásban, illetve Skypon keresztül közölte az 
EOQ MNB Egyesület álláspontját. 

• A „Rendezvények, tanfolyamok és projektek” kiadásait jelentősen 
alacsonyabban sikerült tartani a tervezett előirányzathoz képest, melynek fő oka 
azonban a tanfolyamok nagyobb hányadának elmaradására vezethető vissza. 

• A szakbizottsági jutalmakra 2017-ben a tervezett összegnél jelentősen kisebb 
volt a ráfordítás, amit a „45 éves Emlékplakettek” nagyobb számával pótoltunk. 

• Hosszabb idő után már tavalyelőtt, majd az elmúlt évben is sikerült bizonyos 
mértékben csökkenteni a kiadásokat a „Minőség és Megbízhatóság” 
szakfolyóirat megjelentetésére, ami arra vezethető vissza, hogy főszerkesztői 
honorárium kifizetésére már több év óta nem kerül sor. Így ezt az alacsonyabbra 
tervezett összeget lényegében 2017. évben nem léptük túl. 

• Kiemelkedő takarékosság jellemezte a beszerzéseket, amelyeknél ezáltal – 
arányaiban – nagyobb összegű megtakarítást értünk el. Ez azonban a 
számítógépek és a másolóberendezés elavulása miatt már nem sokáig tartható 
fenn. 

A működési és bérköltségek tervezett kiadási tételét a 2013. év közepén hozott 

személyi intézkedés eredményeképpen sikerült 2017-ben is kedvező szinten tartani. 

A nemzetközi kötelezettségekre fordított kiadások a 2017. évben kedvezően 

alakultak, annak ellenére, hogy az EOQ MNB Egyesület elnöke 2017. december 31-

ig a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) ügyvezető elnöki tisztségét is 

betöltötte. 

A tervezett gazdasági intézkedések közül ismét kiemelendő az EOQ MNB 

Egyesület hozzávetőleges évi 2 mFt EOQ tagsági díjának kormányzati támogatása, 

ami a korábbi években szinte mindig biztosított volt. A 2017. évi tagsági djat a 

Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával sikerült az elmúlt évben időbeni 

átutalni. Reméljük, hogy a 2 mFt összegű EOQ tagsági díjat a Nemzetgazdasági 

Minisztérium 2018-ben is támogatni fogja. 

Az EOQ MNB Egyesület Alapszabályában foglalt közhasznú tevékenysége 

körében adja ki és 2017-ig a tagsági díj ellenében térítésmentesen bocsátotta 

rendelkezésre a "Minőség és Megbízhatóság" szakfolyóiratot. A szakfolyóirat 

kiadása, ami a hazai és külföldi kéziratok begyűjtéséből, a külföldi anyagok 

lefordításából, a szerkesztésből, a tördelésből és nyomdai előkészítésből áll, 

valamint magában foglalja a postai terjesztést is, rendkívüli terhet és ezen túl igen 

nagy veszteséget okoz az EOQ MNB Közhasznú Egyesület számára. Pályázati 

támogatást eddig sem sikerült elnyerni, amire a jövőben még kevesebb kilátás 

mutatkozik. Ugyanakkor a szakfolyóirat megszüntetése értékes szakismeretektől 

fosztaná meg az EOQ MNB tagjait és az előfizetőként érdeklődést mutató más 

minőségügyi szakembereket is. A szakfolyóiratot úgy sikerült megmenteni, hogy a 
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tagsági jogon járó térítésmentes megküldést 2017. évtől kezdve 3000,-Ft tagdíj-

hozzájárulás ellenében biztosítottuk, és a webes előfizetési díjat jelentősen 

megemeljük. 

A szakfolyóirat 2017-től kezdve negyedéves kiadással évi ígért 400 oldalon 

jelent meg; a megjelent oldalszám 2017-ben 444 volt. A térítésmentesség 

megszüntetésével egyidejűleg többletszolgáltatást tettünk lehetővé, amely szerint az 

aktuális és korábbi füzetek (2006-ig visszamenőleg) linken keresztül váltak 

elérhetővé és ezáltal megvalósult a megjelent cikkek témacsoportok szerinti 

keresésének lehetősége is. A jelentős kihatással járó változtatásokat – alapos 

előkészítő tájékoztató munkával – 2017. január 1. tól vezettük be. Az intézkedések 

eredményeképpen remélhető, hogy a szakfolyóirat kiadásával járó nagy összegű 

éves veszteségek tovább csökkenthetők lesznek és a szakfolyóirat kiadása hosszabb 

távon is biztosított lesz. 

Az EOQ MNB Egyesület likviditása – az összességében rendkívül nehéz 

gazdálkodási körülmények ellenére – eddig még egyetlen pillanatra sem volt 

veszélyben. Az Egyesület gazdasági helyzetét egyelőre a stabilitás jellemzi; ennek 

megfelelően naprakész a számlakiegyenlítés, és a befizetési kötelezettségek 

maradéktalan határidős teljesítése a következő időszakban is biztosított. Ebből 

következően az Egyesület jelenleg rendelkezik a NAV ún. nullás igazolásával, ami 

az esetleges további pályázatok benyújtásának elengedhetetlen feltétele. 

Ezen a helyen is közétesszük, hogy az adózó állampolgárok 1% felajánlását, azaz 

mintegy 199 eFt összeget 2017-ben ismét a „Minőség és Megbízhatóság” 

szakfolyóirat kiadásának támogatására fordítottuk, és egyúttal köszönetet mondunk 

az adományozóknak. 

Az EOQ MNB Egyesület könyvvizsgáló által ellenőrzött mérlege és 

közhasznúsági jelentése az Egyesület Közgyűlése elé kerül jóváhagyásra, amelyeket 

majd a jogszabályban előírtaknak megfelelően határidőre az Országos Bírósági 

Hivatalhoz felterjesztünk. 

Budapest, 2018. március 26. 

Dr. Molnár Pál 
EOQ MNB elnök 
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