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JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB 2013. évi Közgyűléséről
Időpont:

2013. május 28. (kedd) 14.00−16.30

Hely:

Vidékfejlesztési Minisztérium, Darányi Ignác terem
1051 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Résztvevők:

A mellékelt jelenléti ív szerint (2. melléklet)

1. Megnyitó
Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke köszöntötte a megjelent résztvevőket, és felkérte a
Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét jelentéstételre.

2. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
Dr. Boross Ferenc közölte, hogy összesen 62 EOQ MNB tag van jelen.
Mivel a megjelent EOQ MNB tagok száma nem érte el az 50%+1 főt, 14.00 órakor Dr.
Molnár Pál elnök a Közgyűlést 2013. május 28-án 14.45 órára ismételten összehívta,
amely a kiküldött meghívóban foglaltak szerint a megjelentek számától függetlenül
határozatképesnek számít.
3. Prof. Dr. Chikán Attila, Budapest Corvinus Egyetem:
Utak mögöttünk és előttünk: merre tart a magyar gazdaság?
Az előadó a World Economic Forum rangsora alapján röviden ismertette Magyarország
nemzetközi versenyképességének alakulását és gazdasági helyzetének főbb
makromutatóit. Megállapította, hogy nálunk már a globális válság kitörése előtt, 20062007-ben visszaesés következett be. Mivel azóta a lakossági fogyasztás és a bruttó
állóeszköz-felhalmozás ingadozó képet tükröz, így a GDP sem nőtt. Bár az utóbbi
néhány évben az ország kilábalt a válságból, teljesítménye lényegesen alacsonyabb a
saját potenciáljához képest. A jövőbeli kilátások csak radikális változtatásokkal
javíthatók: a gazdasági tényezők mellett a kulturális és a politikai feltételek is rendkívül
fontosak. A versenyképesség növekedésénél a minőség egyértelműen kulcskérdés!

4. A napirend elfogadása
Dr. Boross Ferenc, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke megállapította, hogy a 15.00
órakor a megismételt Közgyűlés 74 fő részvételével határozatképes.
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Dr. Molnár Pál felhívta a figyelmet arra, hogy az új Civiltörvény előírásai
figyelembevételével módosítani kell az EOQ MNB Alapszabályát. Ezért a napirendben
az „EOQ MNB tanúsítványok és kitüntetések átadása” elé ez – új napirendi pontként –
„Az Alapszabály módosításának megvitatása és szavazás az elfogadásáról” címmel
javaslatként szerepel. Az Alapszabály módosított változatának tervezetét – megfelelően
jelölve a változtatásokat – a tagság előzetesen véleményezésre megkapta.
A napirenddel kapcsolatosan további kiegészítés, észrevétel, módosító indítvány vagy
pontosítás nem volt.
01/2013. (V.28.) sz. Közgyűlési határozat:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendet „Az Alapszabály módosításának
megvitatása és szavazás az elfogadásáról” szóló napirendi ponttal kiegészítve a
jelenlevők egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

5. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása
Az elfogadott napirendnek megfelelően Dr. Molnár Pál ismertette az EOQ MNB
Vezetőségének javaslatát a Közgyűlés közreműködő tisztségviselőire, melyet az EOQ
MNB Választmánya előzetesen megtárgyalt.
02/2013. (V.28.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egy blokkban szavazva, egyhangúlag − tartózkodás, ellenszavazat és
egyéb észrevétel nélkül − a következő közgyűlési tisztségviselőket választotta meg:
Levezető elnök:
Jegyzőkönyv-vezetők:
Jegyzőkönyv-hitelesítők:
Mandátumvizsgáló Bizottság:

Pallóné Dr. Kisérdi Imola
Várkonyi Gábor és Vass Sándor
Mikó György és Dr. Szigeti Tamás
Dr. Boross Ferenc elnök, Heiszman Judit,
Molnár Ingrid és Vámosné Falusi Zsuzsa tagok.

A szavazás eredményének megfelelően Pallóné Dr. Kisérdi Imola vette át a Közgyűlés
levezetését. Külön köszöntötte a partnerszervezetek képviselőit, majd felkérte Dr.
Molnár Pált, az EOQ MNB elnökét szervezetünk elmúlt évben végzett munkájáról és
közhasznúsági tevékenységéről szóló beszámolójának megtartására.

6. Beszámoló a 2012.
tevékenységről

évben

végzett

munkáról

és

a

közhasznúsági

Dr. Molnár Pál elnök a 2012-es évre előirányzott legfontosabb feladatokat és azok
teljesülését a következők szerint foglalta össze:
A szakmai tevékenység összefoglaló értékelése
• Az EOQ MNB 40 éves jubileumának megünneplésére – egy nagyszabású Nemzeti
Minőségügyi Konferencia és ünnepi Közgyűlés keretében – méltóképpen került sor.
• Az EOQ MNB jogi és egyéni taglétszámának előirányzott stabilizálása a kilépők
lehetőség szerinti pótlásával csak részben valósult meg, ezért ezen a területen
további erőfeszítésekre van szükség.
• Az EOQ MNB Szakbizottságainak döntő többsége eredményes munkát végzett a
2012. évben is. A szakbizottsági taglétszám a legtöbb Szakbizottságban nem
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változott vagy kisebb mértékben emelkedett, az összes szakbizottsági létszám 106
fővel nőtt. A térítésmentes szakbizottsági rendezvények száma 2012-ben 52 volt,
amelyeken összesen több mint 2600 szakember vett részt.
• A Vezetőség – az Építésügyi Szakbizottság felfüggesztésének fenntartása mellett – a
következő három, 2012-ben inaktív és a 2013. évre munkaprogramot sem készítő
Szakbizottság
felfüggesztéséről
döntött:
Fogyasztóvédelmi;
Kereskedelmi,
Vendéglátási és Turisztikai; Minőségügyi Tanácsadási. Az EOQ MNB Alapszabálya
viszont e téren egyszerű szabályozást tartalmaz: 10 EOQ MNB tag – a Vezetőség
előzetes tájékoztatása mellett – bármikor megújíthatja a felfüggesztett
Szakbizottságok bármelyikét, megválasztva az elnököt és a titkárt.
• A 2012. évre előirányzott tanfolyamok, valamint a többi központi rendezvény
színvonalas és eredményes lebonyolítása összességében megvalósult, de a
továbbképző tanfolyamok száma csökkent. Kedvező viszont, hogy növekedett a
kiadott EOQ MNB tanúsítványok száma a 2011. évi 138-ról 191-re.
• Annak ellenére, hogy az EOQ MNB az EOQ harmonizált szakember-regisztrálása
terén – nemzetközi összehasonlításban is – kiváló eredményeket ért el, működtetését
2012-ben elsősorban finanszírozási okok miatt nemzeti hatáskörbe vette azzal, hogy
a tanfolyamok és a vizsgáztatás tartalmában, a lebonyolítás rendjében és a tanúsítás
szabályai terén továbbra is követi az EOQ ezekre vonatkozó szabályait.
• Az EOQ MNB a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által 2016. január 10-ig
felnőttképzési intézményként akkreditált, és a programakkreditációval rendelkező
képzések száma 2012-ben 4-re emelkedett:
o Információbiztonsági Rendszermenedzser (korábban akkreditált)
o Minőségügyi Rendszermenedzser
o Minőségügyi Auditor
o Hat Szigma Zöldöves Szakember
• Az EOQ MNB továbbra is a következő 4 egyetemi szervezetet fogadja el Képzési
Központként:
o Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet
o Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar,
Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet
o Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi
Iskola
o Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar
• A Nemzeti Minőségdíj, a Magyar Közigazgatási Minőségi Díj és a Magyar
Agrárgazdasági Minőség Díj fennmaradásának elősegítése terén – minden
erőfeszítés ellenére – részsikernek tekinthető, hogy 2012-ben csak az utóbbi Díjat
adták át. Az EOQ MNB színvonalas MAMD Győztesek Konferenciát rendezett a
VM-ben.
• Az EOQ MNB szakértőinek a kiemelt minőségfejlesztési projektekben való aktív
részvétele csökkent, különös tekintettel a BUNGE Sensory Excellence Program idő
előtti, de sikerrel zárult, befejezésére.
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• A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat magas tartalmi színvonala és
rendszeres megjelenése maradéktalanul megvalósult, de az előfizetők és a hirdetők
száma a várt emelkedés helyett különböző mértékben csökkent.
• Külön kiemelést érdemel, hogy a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ)
rendkívül pozitívan értékeli az EOQ MNB tevékenységét: Takács János-t, az
Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatóját, az EOQ MNB alelnökét, az IAQ tagját a
CEO kategóriában az IAQ 2013. május 5-i Közgyűlésén megválasztották a
Kommunikációs Bizottság elnöki tisztére. Ugyanezen a napon Dr. Molnár Pál-t, az
EOQ MNB elnökét az IAQ Igazgatótanácsának tagjává választották.

Az EOQ MNB gazdasági és pénzügyi eredményei
• A 2012. év – a rengeteg munka ellenére – 12,4 millió forint veszteséggel zárult. Az
elmúlt évet – a korábbi évekkel összehasonlítva – a legalacsonyabb éves bevétel és
kiadás jellemezte. A bevételek nem érték el az előirányzatot: nagy volt a lemaradás
például a rendezvények, tanfolyamok és projektek bevételeinél, ezzel szemben kissé
növekedett a kamat- és árfolyamnyereség.
• A rendkívül takarékos gazdálkodás következtében – a létszámbővítés ellenére –
sikerült a kiadásokat erőteljesen csökkenteni, mindenekelőtt a nemzetközi
kötelezettségek vonatkozásában (itt megjegyzendő, hogy ennek ellenére nem
csökkent az EOQ MNB igen magas nemzetközi presztízse).
• A könyvvizsgáló jelentésében rögzítette, hogy az EOQ MNB könyvelése és mérlege
minden szempontból megfelel a civil szervezetekre érvényes jogszabályi
előírásoknak és az Alapszabálynak.
• Az EOQ MNB megvásárolta a Nagyajtai utca 4/a. alatti ingatlant, ami a jövőben
Képzési Központként és a szakbizottsági rendezvények helyszínéül szolgál, mivel a
teremben székes elrendezés mellett 30 fő viszonylag kényelmesen elfér. A kedvező
vásárlási árat jelentős felújítási és eszközbeszerzési költség egészíti ki, így az
ingatlan összes költsége eléri a 20 millió forintot. Az új Képzési Központ
használatbavételéről és a helyiség igénybevételének lehetőségéről az EOQ MNB
minden tisztségviselője körlevélben kap értesítést.
A beszámoló kitért a veszteségek főbb okaira, melyek közül kiemelendő, hogy a
továbbképző tanfolyamok jelentős része – kellő számú jelentkező híján – elmaradt. Az
amúgy is hihetetlenül beszűkült pályázatok bevételei sem érkeztek meg időben, így
azokat több esetben meg kellett előlegezni.
A veszteségek csökkentésére már az elmúlt évben pályázatok benyújtására és új
projektek indítására volt szükség: nagy siker például az EU Leonardo Projekt keretében
megvalósított magyar-osztrák-román minőségügyi szakirányú továbbképzés román
egészségügyi szakemberek számára, valamint a csatlakozás a Skandináv MinőségInnováció Díj nemzetközi pályázathoz ami remélhetően kormányzati támogatásban
részesül.
Az EOQ MNB 2012. évi bevételei és a 2013. évi költségvetés-tervezetében rögzített
bevételek nem érik el az 50 millió forintot, ami a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
civil szervezeteknek nyújtott pályázati lehetőségei szempontjából fontos feltétel. A
veszteséget – a tervek szerint remélhetően – sikerül 2013-ban lefaragni 4,3 millió
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forintra. Az ingatlanvásárlásra és annak renoválására fordított összegeket ugyanakkor a
mérlegben kell szerepeltetni.
A fentiekből látható, hogy 2012-re az EOQ MNB közhasznú civil szervezetet is elérte a
válság. Egész Európában visszafejlődés tapasztalható a minőségügy támogatása terén,
míg ezzel ellentétben Ázsia (különösen Kína), Észak- és Dél-Amerika, valamint még
Afrika egyes országaiban is, ahol a kormányok külön büdzsét fogadtak el a
minőségfejlesztésre, fellendülésnek vagyunk tanúi.
Az EOQ MNB Vezetősége mindezek alapján úgy határozott, hogy 2013. június 14-én,
egy kötetlen megbeszélést tart „brainstorming” jelleggel a minőségügy helyzetéről
Magyarországon és ezzel összhangban az EOQ MNB működésének továbbfejlesztési
lehetőségeiről is.

Az EOQ MNB 2012. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete
Az EOQ MNB röviden bemutatott egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete (3. sz. melléklet) szerint a szervezet 2012-ben mind erőforrás ellátottsági,
mind társadalmi támogatottsági mutatói alapján megfelelt a közhasznúsági jogállásának
megállapításához szükséges feltételeknek.

A 2013. évi fontosabb feladatok
A beszámoló végén megfogalmazásra kerültek a további 2013. évi feladatok,
melyek közül a következők emelendők ki:
• Az EOQ MNB működési veszteségeinek jelentős mértékű csökkentése, a Vezetőség
által jóváhagyott 2013. évi költségvetés főbb számainak teljesítése.
• A 2012-ben belépett ügyvezető igazgató bevételnövelő tevékenységének fokozása.
• A jogi és az egyéni taglétszám legalább szinten tartása.
• Az EOQ MNB tanúsítványok számának és elismertségének növelése.
• Az együttműködés további bővítése a felsőoktatási intézményekkel.
• A szakbizottsági tevékenység továbbfejlesztése.
• A 2013. évre előirányzott tanfolyamok és más rendezvények színvonalas és
eredményes lebonyolítása, különös tekintettel a nagyobb létszámú részvételi díjas
rendezvényekre.
• Felkészülés a FAT akkreditációs felülvizsgálatokkal összefüggő feladatokra.
• A „Minőség és Megbízhatóság” című szakfolyóirat további színvonalas kiadásának
biztosítása Vass Sándor főszerkesztő 2013. június 30-i visszavonulása után is.

7. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése
Dr. Szigeti Tamás, az EOQ MNB Ellenőrző Bizottsága elnöke írásos jelentésének
kiegészítéseképpen mind erkölcsi, mind szakmai szempontból nagyra értékelte az EOQ
MNB és a Szakbizottságok munkáját megállapítva, hogy azok tevékenységi köre a
magyar gazdaság valamennyi ágazatát lefedi. Az EOQ MNB-re a folyamatos fejlődés
jellemző a gazdasági nehézségek ellenére is: tagdíjbevételeiből, közhasznú oktatási
tevékenységének bevételeiből és pályázati pénzekből gazdálkodik, tevékenységére
állami támogatást nem kap. A 40 éves jubileumi alkalmából azonban kitűnt, hogy az
EOQ MNB munkáját messze a határainkon túl is jól ismerik és elismerik. Az EOQ MNB
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tisztségviselői továbbra is eredményesen képviselik a szervezetet a nemzetközi
minőségügyi fórumokon és konferenciákon.
A felkért független könyvvizsgáló jelentése alapján és azzal összhangban
megállapítható, hogy az EOQ MNB szervezeti működése és gazdálkodása a 2012. évben
is megfelelt az Alapszabályban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek.
Fentiek alapján Dr. Szigeti Tamás, az Ellenőrző Bizottság elnöke kérte az Ellenőrző
Bizottság jelentésének elfogadását. (Az Ellenőrző Bizottság írásos jelentése a 4. számú
mellékletben olvasható.)

8. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók és jelentések elfogadásáról
Kérdés, hozzászólás vagy egyéb észrevétel a közgyűlési résztvevők részéről nem volt.
03/2013. (V.28.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül −
elfogadta Dr. Molnár Pál elnöki beszámolóját, együttesen az abban foglalt számviteli
beszámolóval, közhasznúsági jelentéssel és mellékletével (3. sz. melléklet).
04/2013. (V.28.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül −
elfogadta az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentését.
Pallóné Dr. Kisérdi Imola levezető elnök megköszönte a szavazást és a jövőre nézve is
kérte a tagság támogatását.

9. Az Alapszabály módosításának megvitatása és szavazás az elfogadásáról
Az EOQ MNB Alapszabályát az új Civiltörvény jogszabályi előírásainak megfelelően
kell módosítani. Az Alapszabály módosításának tervezetét – amelyben lényegi szakmai
változtatás nem található – valamennyi EOQ MNB tag előzetesen megkapta. A
Közgyűlésen bemutatott Alapszabály tervezete a beérkezett észrevételeket és
javaslatokat tartalmazza.
Egy EOQ MNB tag írásos javaslatára, a pályázati lehetőségek kedvezőbb kihasználása
érdekében a következők szerint került kiegészítésre az EOQ MNB egyik fő célkitűzése:
• „közreműködik a felnőttképzésben és a kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások
nyújtásában, továbbképzésben, képességfejlesztésben és ismeretterjesztésben a
minőségfejlesztés területén;”
Az EOQ MNB a jövőben is „közhasznú civil szervezetként” kívánja folytatni
tevékenységét. Négy pont határozza meg a szervezet közhasznú tevékenységét,
hivatkozva az adott közfeladatról rendelkező jogszabályokra. További lényegi módosítás
abban áll, hogy – elsősorban a küldöttek gyakori akadályoztatása miatt – a jövőben nem
Küldöttközgyűlést, hanem Közgyűlés lesz meghirdetve, amelyen minden EOQ MNB tag
számára lehetséges lesz a részvétel és a szavazás.
Az Alapszabállyal kapcsolatban további észrevétel és hozzászólás nem hangzott el.
05/2013. (V.28.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás, ellenszavazat és külön észrevétel nélkül −
elfogadta az EOQ MNB módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 9. módosított
Alapszabályát (5. sz. melléklet).
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10. EOQ MNB tanúsítványok és kitüntetések átadása
Dr. Molnár Pál elnök rövid köszöntés után ünnepélyes keretek között adta át az új,
illetve megújított EOQ MNB tanúsítványokat.
A Választmány által jóváhagyott kitüntetettek indoklását Pallóné Dr. Kisérdi Imola
levezető elnök ismertette, majd Dr. Molnár Pál elnök adta át az elismerő okleveleket.
Az EOQ MNB Örökös Tagja:
Dr. Boross Ferenc, az EOQ MNB ügyvezető titkára
Az EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja:
Vass Sándor, a „Minőség és Megbízhatóság” főszerkesztője
Dr. Véha Antal, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar dékánja
„Minőségért 2013”:
Galla Jánosné, az Oktatási és Továbbképzési Szakbizottság elnöke
Kulcsár Ildikó, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának minőségügyi vezetője
Szegedyné Fricz Ágnes, az Élelmiszer Szakbizottság társelnöke
Sződi Sándor, a TQM és Önértékelési Szakbizottság társelnöke
Takács János, az Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója
Pallóné Dr. Kisérdi Imola levezető elnök megköszönte a kitüntetetteknek sok éves,
évtizedes munkájukat és további sok sikert, jó egészséget kívánt nekik.

11. Elnöki zárszó
Dr. Molnár Pál kiemelte: jelenleg a helyzet nem igazán kedvező a minőségügy területén
tevékenykedőknek és civil szervezeteiknek, sőt mondhatni, rendkívül nehéz. A
minőségüggyel foglalkozóknak azonban – Deming nyomdokain járva – állandóan
jobbítani kell, még akkor is, ha embertársaik esetleg nem mindig és nem azonnal
támogatják ilyen irányú törekvéseiket. Nem állítható, hogy a minőség javítása vagy a
minőségfejlesztésre irányuló innováció a válságot és minden gondot egy csapásra
megoldana, de jobb teljesítéssel jobbá tehető életünk is. Érdemes a minőségért tenni, de
ehhez elszántságra és hivatástudatra van szükség. Ehhez kívánt az elnök mindenkinek
sok erőt és jó egészséget.
Budapest, 2013. június 3.
Készítette:
Várkonyi Gábor

Vass Sándor

Mikó György

Dr. Szigeti Tamás

Hitelesítette:
Mellékletek:

1.
2.
3.
4.
5.

Közgyűlési meghívó
Jelenléti ív
Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete (PK-142)
Az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának jelentése
Az EOQ MNB 9. módosított Alapszabálya
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MEGHÍVÓ
az EOQ MNB 2013. évi Közgyűlésére
Ezúton értesítjük az EOQ MNB valamennyi tagját, hogy következő Közgyűlésünket

2013. május 28-án (kedden) 14.00 órai kezdettel
a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében (Budapest, V. Kossuth
Lajos tér 11.) tartjuk, amelyre ezennel tisztelettel meghívjuk.
A javasolt napirend a következő:
1. Megnyitó
2. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
3. Prof. Dr. Chikán Attila, Budapest Corvinus Egyetem
Utak mögöttünk és előttünk: merre tart a magyar gazdaság?
4. A napirend elfogadása
5. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása
6. Beszámoló a 2012. évben végzett munkáról és a közhasznúsági tevékenységről
7. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése
8. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók és jelentések elfogadásáról
9. Az Alapszabály módosításának megvitatása és szavazás az elfogadásáról
10. EOQ MNB tanúsítványok és kitüntetések átadása
11. Elnöki zárszó
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a regisztráció a Közgyűlés helyszínén 13.30 órakor
kezdődik.
Amennyiben a megjelent EOQ MNB tagok száma a kezdés időpontjában nem éri el az
50% + 1 főt, akkor a Közgyűlést ismételten összehívjuk 14.45 órára, amely a résztvevő
EOQ MNB tagok számától függetlenül érvényesnek számít.
A Közgyűlésen résztvevők átvehetik az EOQ MNB 2012. évi Évkönyvét, amelyet a tagok
részére – az előző évhez hasonlóan – csak külön kérésre postázunk, mivel az EOQ MNB
honlapján már elérhető.
Budapest, 2013. május 10.
Üdvözlettel:
Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke

A visszajelzést (ami a résztvevőknél a minisztériumi beléptetéshez feltétlenül szükséges)
lehetőleg a http://eoq.hu/vissza.htm honlapon vagy e-mailen, faxon, illetve postán
legkésőbb 2013. május 24-ig kérjük.
Az EOQ MNB Közgyűlésén részt veszek:

nem tudok részt venni:
de kérem az Évkönyv postai megküldését:

Név és e-mail cím(olvashatóan): ..........................................................................................................
Cím (olvashatóan): ................................................................................................................................

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi
Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2012. évi
tevékenységéről
A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt
nyilvántartásba vett EOQ Magyar Nemzeti Bizottság társadalmi szervezetet
2000. december 7-én – visszamenőleges hatállyal – 1998. január 1-től
közhasznú szervezetté átsorolta.
Az EOQ MNB a tevékenységét érvényes alapszabálya és szabályzatai alapján
végzi a hatályos jogszabályok szerint.

1. Az EOQ MNB közhasznú tevékenysége
A szervezet közhasznú tevékenységéről szóló részletes beszámolót az EOQ
MNB 2012. évi Évkönyve tartalmazza, amely az EOQ MNB nyilvános
honlapjára felkerül, és amelyet a tagok külön kérésre térítésmentesen kézhez
kapják, de az EOQ MNB Központi Titkárságától bárki megrendelheti. Az
Évkönyv szerint az EOQ MNB az elmúlt évben 20 központi és részvételi díjas
rendezvényt, továbbképző tanfolyamot szervezett. A szakbizottságok ezen
túlmenően 52 rendezvényt, kerekasztal-vitát, szakmai megbeszélést
szerveztek részvételi díj nélkül. Ezeken összesen több mint 4000 hazai
szakember, illetve meghívott vendég vett részt.
Az EOQ MNB az alapszabályában megfogalmazott célok megvalósításának
elősegítésére adja ki a „Minőség és Megbízhatóság” című minőségpolitikai
szakfolyóiratot, 2012-ben összesen közel 15500 példányban, melynek
azonban hozzávetőlegesen 40%-a elektronikusan került terjesztésre. Ezen
kívül fő támogatója, majd 2012. november 28-tól kiadója az
„Élelmiszervizsgálati Közlemények” című szakfolyóiratnak, amely az
élelmiszerek minőségével és biztonságával foglalkozik. Ez a folyóirat 2012ben 2 összevont (1-2 és 3-4) füzetben több mint 1200 példányban jelent meg
és jutott el az előfizetőkhöz, illetve az EOQ MNB élelmiszerekkel foglalkozó
Szakbizottságainak tagjaihoz. Az EOQ MNB Évkönyve a honlapon, de
nyomtatásban is megjelenik. A „Lépések” környezetvédelmi szaklappal és
más egyedi kiadvánnyal együtt az EOQ MNB 2010-ben mindösszesen közel
18000 folyóirat, illetve kiadvány példányt jelentetett meg és juttatott el az
érdekeltekhez.
A 2012-ben megtartott központi, részvételi díjas és kiemelt szakbizottsági
rendezvények a következők:
Rendezvény

Időpont és helyszín

1. Pecsétes "papírgyűjtés", avagy a hazai február 20.
piacon elérhető IT ellenőrzési és
Budapest, PKI
biztonsági tanúsítványok (pl. ISACA,
ISC2, CEH);
2. ISACA válasza az információbiztonság
irányítás kérdéseire
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Szervező és
közreműködő
Informatikai
Szakbizottság

Szervező és
közreműködő

Rendezvény

Időpont és helyszín

Vizsgálatok kivitelezése és statisztikai
folyamatszabályozás, Gyárlátogatás

március 1.
Eger

Gépjármű Szakbizottság

1. Lean és azon túl
2. Minősítéses mérőrendszerek
képességvizsgálata

március 8.
Budapest
Óbudai Egyetem

Hat Szigma és Lean
Szakbizottság

Biometria a gyakorlatban

március 19.
Budapest, PKI

Informatikai
Szakbizottság

A CAF modell megújító továbbfejlesztése március 28.
Budapest
Óbudai Egyetem

Közigazgatási és
Szolgáltatási
Szakbizottság

Autóipari Beszállító konferencia

április 3.,
Budapest

Gépjármű Szakbizottság

Lean Fórum 2012 - Versenyképesség
Konferencia

április 12-13.
Kvalikon Kft.
Budaörs, Hotel Holiday EOQ MNB Központi
Inn
Titkárság (társrendező)

"Helyi élelmiszer termékek integrálása a április 17.
turisztikai szolgáltatásokba"
Budapest

Hagyományos
Élelmiszer
munkacsoport

EFQM modell 2010 - MSZ EN ISO
9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti
Önértékelés

Önértékelési és TQM
Szakbizottság

április 18.
Budapest, IFKA

Információbiztonság - az informatikán túl április 23.
Budapest, PKI

Informatikai
Szakbizottság

A "Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj május 10.
2012" nyerteseinek bemutatkozása és az Budapest, VM
agrárgazdasági és élelmiszeripari
minőségszabályozás

Élelmiszeripari
Szakbizottság
EOQ MNB Központi
Titkárság

IT Security Cloud Services

Informatikai
Szakbizottság

május 17.
Budapest, PKI

A minőség és megbízhatóság élő
május 22.
klasszikusai: Bordács Miklós és Házkötő Budapest
Béla villamos mérnökök
Óbudai Egyetem

Megbízhatósági
Szakbizottság

A hazai felsőoktatás és szaktanácsadás
(consulting) minőségének aktuális
kérdései

május 23.
Budapest
Óbudai Egyetem

Szolgáltatási
Szakbizottság

Az EOQ MNB 40 éves jubileuma
alkalmából megrendezésre kerülő:
Nemzeti Minőségügyi Konferencia

május 30-31.
Budapest,
Gellért Szálló

EOQ MNB Központi
Titkárság

DEMIN XII. - Debreceni Egészségügyi
Minőségügyi Napok - 2012.

május 31. - június 1.,
Debreceni Akadémiai
Bizottság

Egészségügyi és
Szociális SZB
(társrendező)

Bacsa György Emlékülés

június 13.
Budapest
Semmelweis Egyetem

Gyógyszeripari SZB
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság

Céglátogatás a Hamburger Hungária
dunaújvárosi papírgyárában

június 21.
Dunaújváros

Fenntarthatósági és
Környezetvédelmi
Szakbizottság
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Szervező és
közreműködő

Rendezvény

Időpont és helyszín

Auditok jelentősége a minőségügy
jövőképében

szeptember 6.
Budapest
Óbudai Egyetem

EOQ MNB Központi
Titkárság

Az ISO 9000 Fórum XIX. Nemzeti
Konferencia

szeptember 13-14.
Balatonvilágos

ISO 9000 Fórum
EOQ MNB Központi
Titkárság (társrendező)

Minőségtanúsító védjegyek szerepe az
agrárgazdaságban

szeptember 20. Budapest Magyar Védjegy
Egyesület, EOQ MNB
Hagyományos
Élelmiszer
Munkacsoport

Biometria - II. rész

szeptember 24.
Budapest, PKI

Informatikai
Szakbizottság

1. Lean technikák alkalmazása, gyakorlati szeptember 26.
tapasztalatok
Budapest
2. Folyamatbeállítások szabályozása
Óbudai Egyetem

Statisztikai Módszerek
SZB,
Hat Szigma és Lean SZB

Automatikus tesztelés - I. rész

október 15.
Budapest, PKI

Informatikai
Szakbizottság

Módszerek és technikák a szolgáltatás
területén 2012-ben

október 30.,
Budapest
Óbudai Egyetem

Szolgáltatási
Szakbizottság

Minőségmenedzsment az
élelmiszeriparban 2012 a Nemzeti
Vidékfejlesztési Program
megvalósításáért - szakmai konferencia

november 6.
Szeged
Csongrád megyei
Iparkamara

Élelmiszeripari
Szakbizottság
EOQ MNB Központi
Titkárság, PICK

Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok
felkészültségének általános
követelményei - workshop

november 7-8.
Budapest
MTESZ

Szenzor-metrologia Kft.
Metrológiai SZB., EOQ
MNB Központi
Titkárság,

Céglátogatás a Hídépítő Speciál Kft-nél

november 8.
Budapest

Fenntarthatósági és
Környezetvédelmi SzB

A technológiai fejlődés szabályozási
kihívásai

november 20.
Budapest
Óbudai Egyetem

Megbízhatósági és
Szolgáltatási
Szakbizottság

Autóipari Auditorok Klubja

november 27.
Budapest

Gépjármű Szakbizottság
T&T Quality

TERRA MADRE, a Hagyományos
Terméket Előállító Közösségek
Világnapja

december 7.
Budapest VM

VM-AKI-EOQ MNB
közös rendezvény
Élelmiszeripari SZB
Hagyományos
Élelmiszer Mcs.

1) SeaLog – digitális nyomelemző
december 7.
rendszer
Budapest, PKI
2) CyberLympics – összefoglaló a Miamiben tartott biztonsági versenyről 3) Egy
hazai, korszerű, felhasználó-központú
üzleti szabálymotor – a TCPS

3

Informatikai
Szakbizottság

A 2012-ben megtartott továbbképző tanfolyamok a következők:
Rendezvény

Időpont és helyszín

Szervező és közreműködő

IFKA-EOQ MNB Önértékelési szakértő

február 21-22, 28-29, IFKA
március 06-07, 13-14, EOQ MNB Központi
20-21., Budapest,
Titkárság (társrendező)
IFKA

EOQ minőségügyi okleveles szakemberek március 19-20.
szintentartó tanfolyama
Budapest

EOQ MNB Központi
Titkárság

EOQ Információbiztonsági
rendszermenedzser tanfolyam

március 19-23.
Budapest

EOQ MNB Központi
Titkárság

EOQ Minőségügyi auditor tanfolyam

június 4-5. és 11-13.
Budapest

EOQ MNB Központi
Titkárság

EOQ MNB minőségügyi okleveles
szakemberek szintentartó tanfolyama

szeptember 10-11.
Budapest

EOQ MNB Központi
Titkárság

EOQ MNB Minőségügyi
rendszermenedzser intenzív tanfolyam

október 4-5., 8-10.
Budapest

EOQ MNB Központi
Titkárság

EOQ MNB Információbiztonsági
rendszermenedzser tanfolyam

október 15-19.
Budapest

EOQ MNB Központi
Titkárság

EOQ MNB Hat Szigma Zöldöves
minőségügyi szakember képzés

november 6-7, 13-14, EOQ MNB Központi
20-21, 27.
Titkárság

EOQ MNB minőségügyi okleveles
szintentartó tanfolyam a Magyar Posta
munkatársai számára:

november 12-13.
EOQ MNB Központi
Budapest
Titkárság
Magyar Posta Oktatási
Központ

EOQ MNB minőségügyi okleveles
szakemberek szintentartó tanfolyam

december 3-4.
Budapest

EOQ MNB Információbiztonsági Auditor december 5.
tanfolyam
Budapest

EOQ MNB Központi
Titkárság
EOQ MNB Központi
Titkárság

2. Az EOQ MNB éves beszámolómérlege
Az egyszerűsített éves beszámolómérleget és eredmény-kimutatást a
melléklet tartalmazza, amelyet okleveles könyvvizsgáló auditált.

3. Vagyonfelhasználás kimutatása
A saját tőke 88581 eFt-ról 76191 eFt-ra változott a tárgyévi
veszteség révén.

4. Költségvetési támogatásként
a MTESZ-en keresztül egyesületünk a
következő összeget kapta:

0 eFt

5. Kimutatás pályázati úton kapott támogatásokról
2201 eFt
Összesen

2201 eFt
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6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
A vezető tisztségviselőknek kifizetett jutalmak
összege (közterhek nélkül):

340 eFt

7. Cél szerinti juttatások
− A minőségügyi szakemberek tanúsítására
és az akkreditálásra fordított kiadások

15740 eFt

− Nemzetközi kötelezettségek teljesítésével
járó kiadások az euroatlantai integráció elősegítésére
− Tagsági jogon járó kiadványok költségei
Mindösszesen

3776 eFt
7511 eFt
27367 eFt

Budapest, 2013. május 3.

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1 százalékát az EOQ MNB javára ajánlották fel. Az APEH által
nyilvánosságra hozott adatok szerinti 154546,- Ft-ot a „Minőség és
Megbízhatóság” műszaki-tudományos szakfolyóirat színvonalas és rendszeres
kiadásához kívánjuk felhasználni.
Budapest, 2013. május 3.

Dr. Molnár Pál
az EOQ MNB elnöke
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

34 935

34 046

0

0

34 935

34 046

58 791

45 169

6 546

5 138

52 245

40 031

614

2 268

94 340

81 483

88 581

76 191

I. Induló tőke/jegyzett tőke

11 782

11 782

II. Tőkeváltozás/eredmény

62 792

76 799

14 007

-12 390

0

0

5 519

3 183

5 519

3 183

240

2 109

94 340

81 483

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
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

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

53 938

18 820

53 938

18 820

22 610

16 673

22 610

16 673

9 489

9 238

9 489

9 238

10 280

2 356

10 280

2 356

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

76 548

35 493

76 548

35 493

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

76 548

35 493

76 548

35 493

6. Anyagjellegű ráfordítások

47 433

29 924

47 433

29 924

7. Személyi jellegű ráfordítások

12 417

15 084

12 417

15 084

450

340

450

340

8. Értékcsökkenési leírás

1 084

1 115

1 084

1 115

9. Egyéb ráfordítások

1 294

1 749

1 294

1 749

313

11

313

11

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- 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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PK-142

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)

62 541

47 883

62 541

47 883

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

62 541

47 883

62 541

47 883

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

14 007

-12 390

14 007

-12 390

14 007

-12 390

14 007

-12 390

14 007

-12 390

14 007

-12 390

10 000

2 201

10 000

2 201

280

155

280

155

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

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

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

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Könyvvizsgálói záradék

Igen
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

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 1

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 tevékenység, kutatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004.évi CXXXIV. tv. 5.§ (3)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: egyéni és jogi tagok, vezetők, minőségügyi szakemberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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PK-142

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 1

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:

oktatás. képességfejlesztés, ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3.§
(2) a) b)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: egyéni és jogi tagok, vezetők, minőségügyi szakemberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 0 2 6

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Nagyajtai
Lépcsőház:

2/b

1.3 Bejegyző határozat száma:

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 1

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:

európai integráció elősegítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Alaptörvény- Alapvetés E) cikk (1)bk

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: egyéni és jogi tagok, vezetők, minőségügyi szakemberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet neve:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

Vagyonelem értéke

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

saját tőkerész

Felhasználás célja
12 390

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

12 390

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

12 390

veszteség pótlása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

szakember tanúsításra és akkreditálásra
5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

11 076
Előző év

nemzetközi kötelezettségek teljesítésére
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
15 740
Tárgy év
2 819

3 776
Tárgy év

Előző év
8 654

7 511

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

22 549

27 027

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

22 549

27 027

szakbizottságok kiadásaira és tagsági jogon járó kiadványokra

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
vezetőségi jutalom

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Tárgyév (2)
450

Előző év (1)

340
Tárgy év (2)

450
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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)

76 548

35 493

280

155

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

76 268

35 338

H. Összes ráfordítás (kiadás)

62 541

47 883

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

12 417

15 084

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

62 541

47 883

K. Adózott eredmény

14 007

-12 390

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:

2 201 448

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

2 201 448
2 201 448
2 201 448
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

2 201 448

Felhalmozási
Összesen:

2 201 448
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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Audit–Mix Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

Független könyvvizsgálói jelentés
az EOQ MNB
2012. XII.31-i fordulónapra összeállított
beszámolójának felülvizsgálatáról

Miskolc, 2013. április
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Audit–Mix Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Elvégeztem az EOQ MNB mellékelt 2012. évi egyszerősített éves beszámolójának a
könyvvizsgálatát, amely egyszerősített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl – melyben az eszközök és források egyezı végösszege
[81.483 eFt], a mérleg szerinti eredmény [– 12.390 e Ft] (veszteség)] –, és az ezen
idıponttal végzıdı évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint az egyéb magyarázó információkat tartalmazó közhasznúsági jelentésbıl áll.
A vezetés felelıssége az egyszerősített éves beszámolóért
A vezetés felelıs az egyszerősített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történı elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan
belsı kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetıvé váljon
az akár csalásból, akár hibából eredı lényeges hibás állításoktól mentes egyszerősített
éves beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelıssége
Az én felelısségem az egyszerősített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálat
alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam
végre, hogy kellı bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerősített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerősített éves beszámolóban szereplı
összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített
éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerősített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı kontrollt azért mérlegeli,
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények
között megfelelıek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belsı kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelıségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerőségének, valamint
az egyszerősített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.
Meggyızıdésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.
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Audit–Mix Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerősített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az
EOQ MNB 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint
az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó jövedelmi helyzetérıl a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.
Miskolc, 2013. április 19.

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

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Könyvvizsgáló neve: Román Józsefné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 001855
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Az EOQ MNB Ellenőrző Bizottsága elnökének jelentése a szervezet
2012. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről
Az EOQ MNB 2012. évi tevékenységének áttekintésekor pozitív és negatív jelenségek figyelhetők
meg. A Szervezet szakmai működése az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan kitűnő eredményeket
hozott. Ugyanakkor Egyesületünk gazdasági helyzete gyengült. Ez az oka a bevezető sorban említett
megállapításomnak.
A 2012. esztendő az Egyesület 40 éves jubileumának jegyében telt. A tekintélyes évfordulót az EOQ
MNB a budapesti Gellért Szállóban ünnepelte meg, ahová a hazai szakmai közélet jeles
személyiségeit hívta meg ünnepi előadások megtartására a kormányzati intézményekből és más, nem
állami, de rendkívül jelentős súlyú gazdasági szervezetekből. Előadásaikban a közéletet mélyen érintő
szervezési, minőségirányítási tevékenységekről, jövőbe mutató távlati tervekről beszéltek, kiemelve az
EOQ MNB jelentőségét a hazai gazdasági, technikai és közéleti munkában.
A 2012. évben az EOQ MNB szakbizottságai - a már korábban felfüggesztett Építésügyi
Szakbizottságon felül további 3 kivételével - tevékenyen működtek. A három szakbizottság –
Fogyasztóvédelmi; Kereskedelmi, Vendéglátási és Turisztikai; Minőségügyi Tanácsadási – működését
aktivitásuk elégtelensége miatt kényszerült felfüggeszteni az EOQ MNB Vezetősége. Meg kell
jegyeznem, hogy ez az aktivitáshiány elsősorban az európai gazdaságra jellemző pénzügyi zavarokból
következő jelenség: az Egyesület tagjai, tagvállalatai kevesebb időt és pénzügyi áldozatot hajlandók a
társadalmi munka frontján áldozni, mint egy évtizeddel ezelőtt. Így az egyes szakbizottságok aktivistái
főként szabadidejük terhére tudnak az EOQ MNB-nek dolgozni, kevesebb pénzügyi
háttértámogatással.
Mindezek ellenére elmondható, hogy Szervezetünk a Magyarországon működő többi egyesülethez
képest még a jelenlegi gazdasági körülmények ellenére is az egyik legerősebb és legjelentékenyebb
szakmai tömörülés.
Pénzügyi helyzetünket elemezve szomorúan kellett megállapítanom a 2012. évi mérlegben
kimutatható 12,4 millió forintos veszteséget, amely a tekintélyes bevételekkel szemben jelentkezett
nagyobb kiadási kényszer következtében keletkezett. Áttekintve a független könyvvizsgáló jelentését
és az Egyesület közhasznúsági jelentését, megállapítottuk, hogy az EOQ MNB gazdasági ügyletei
szabályosak, az érvényes adóügyi és számviteli törvényeknek mindenben megfelelőek voltak.
Mindazonáltal fel kell hívnunk az EOQ MNB Vezetőségének figyelmét arra, hogy a 2013.
esztendőben az eddigieknél még takarékosabb, még körültekintőbb gazdálkodást kell folytatnunk.
Nem kerülhetem el szomorúságom egyik fő okának kifejtését sem. A korábbi években a mindenkori
magyar kormányok, kormányzati szervek nem csak szakmailag, hanem gazdaságilag is támogatták az
EOQ MNB tevékenységét. Ennek oka az volt, hogy felismerték, elismerték a XX. majd XXI. század
társadalmában a minőségügy nélkülözhetetlen szerepét. Szeretnék rámutatni arra, hogy Egyesületünk
– beleértve kiterjedt nemzetközi kapcsolatait is – az egyik legjelentősebb minőségügyi szervezet az öt
földrész tekintetében. Hazai viszonylatban mintegy „minőségirányítási osztály” lenne képes működni,
amely Magyarországon felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújthatna (megjegyzem, nyújt is) a
nemzetgazdaság különböző ágazatainak, szinte anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ezt a lehetőséget nem
felismerni vétek lenne. Ezért bízom benne, hogy ellentétben a 2012. esztendővel, amikor
Egyesületünk egyetlen forint állami támogatást nem kapott, az elkövetkezendő időkben ismét
számíthat a magyar társadalom nemcsak szakmai, hanem gazdasági elismerésére is.
Az Ellenőrző Bizottság fenti jelentését elfogadásra javasolom a Közgyűlésnek.
Budapest, 2013. május 23.
Dr. Szigeti Tamás János
Ellenőrző Bizottság elnöke
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Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
Alapszabálya
(9. módosított változat)
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság – az 1972-ben alapított EOQC Magyar
Nemzeti Bizottságból jogfolytonosan – 1991-ben létrehozott egyesület, amelyet
a Fővárosi Bíróság 1998-tól közhasznúvá nyilvánított. A szervezet
tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény
előírásainak megfelelően, közhasznú civil szervezetként kívánja folytatni.
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 61-64. §-a, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
CLXXV. törvény rendelkezései alapján módosítja a 2009. május 27.-i
Alapszabályát. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a
2013. május 28.-i Közgyűlés a következőképpen fogadta el.

1. A közhasznú civil szervezet elnevezése:
Magyarul: EOQ Magyar Nemzeti Bizottság (rövidítve: EOQ MNB)
Angolul:
Hungarian National Committee for EOQ
(rövidítve: HNC for EOQ)

2. Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság (továbbiakban:
Szervezet) székhelye:
1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b.

3. A Szervezet célja:
hogy az önkéntesség elvén alapuló tagsági viszony és szervezet keretében,
önkormányzati elven szervezze a tagok közös tevékenységét az Európai
Minőségügyi Szervezet (European Organization for Quality, továbbiakban EOQ)
és más nemzetközi szervezetek minőségügyi törekvéseinek megismertetésével,
adaptálásával, a hazai minőségi színvonal fejlesztése és nemzetközi szintre való
emelése érdekében.
Célja továbbá, hogy a magyar minőségügy eredményeit megismertesse az EOQ és
más nemzetközi szervezetek fórumain, a magyar szakembereket bekapcsolja ezen
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nemzetközi minőségügyi szervezetek tevékenységébe. Mindezzel az EOQ MNB
közhasznú tevékenységet folytat, működése nyilvános és nem zárja ki, hogy
tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
A Szervezet céljai megvalósítása érdekében a következő területeken folytat
közhasznú tevékenységet (zárójelben a szóbanforgó közfeladatokról rendelkező
jogszabályok):
a) tudományos tevékenység, kutatás (2004. évi CXXXIV. tv. a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3) bekezdés)
b) oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (2001. évi CI. tv. a
felnőttképzésről 3. § (2) bekezdés a) és b) pont)
c) fogyasztóvédelem (1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 45.§ (1)
bekezdés a)-k) pontok)
d) európai integráció elősegítése [Alaptörvény – Alapvetés E) cikk (1)
bekezdés („Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és
biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység
megteremtésében”)]
Az előzőekben megfogalmazott fő célkitűzések megvalósítása érdekében az EOQ
MNB együttműködik a minőségügy fejlesztésében érdekelt kormányzati, valamint
más országos és helyi szervekkel, nagy-, közép- és kisvállalkozásokkal,
kamarákkal, oktatási és kutatóintézményekkel, tudományos egyesületekkel,
minőségügyi tanácsadó és tanúsító cégekkel, társadalmi és érdekvédelmi
szervezetekkel stb.
Mindezen célok elérése érdekében az EOQ MNB
• mint az EOQ magyar tagszervezete, kapcsolatot tart fenn az EOQ
Főtitkárságával és vezető szerveivel, valamint több más nemzetközi
szervezettel;
• fedezi az EOQ és más nemzetközi szervezetekben viselt tagsággal járó
költségeket;
• elősegíti a magyar minőségügyi szakemberek részvételét az EOQ nemzetközi
munkájában (konferenciák, szakbizottságok stb.);
• szervezi az EOQ magyarországi rendezvényeit és más minőségügyi
rendezvényeket;
• részt vesz az EOQ és más nemzetközi szervezetek egyes minőségügyi
projektjeinek kidolgozásában;
• rendszeres tájékoztatást nyújt a tagoknak és más érdeklődő szakembereknek az
EOQ és más nemzetközi szervezetek rendezvényeiről, projektjeiről és
ismerteti azok fontosabb megállapításait, eredményeit;
• terjeszti az EOQ és más nemzetközi szervezetek által kiadott minőségügyi és
kapcsolódó szakirodalmat;
• elősegíti a hazai termékek és szolgáltatások minőségének javítását és a
fogyasztóvédelem erősítését;
• hozzájárul a szakágazatok (agrárgazdaság és vidékfejlesztés, egészségügy,
építésügy, gépjárműgyártás, gyógyszeripar, informatika, kereskedelem,
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környezetvédelem, közigazgatás, metrológia, oktatás, szolgáltatás, turisztika
és vendéglátás) minőségfejlesztési célkitűzéseinek megvalósításához;
nemzeti minőségügyi szolgáltatásként tanácsadói szerepet vállal a
minőségüggyel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában;
közreműködik a felnőttképzésben és a kapcsolódó munkaerő-piaci
szolgáltatások nyújtásában, továbbképzésben, képességfejlesztésben és
ismeretterjesztésben a minőségfejlesztés területén;
segítséget nyújt az EOQ nemzetközi konferenciáin előadó magyar
minőségügyi szakemberek részére;
ellátja a tanúsítással kapcsolatos feladatait;
tevékenységével összefüggő kutatási és fejlesztési témák megoldásában
közreműködik;
segíti az Európai és Nemzeti Minőségi Díjra pályázó tagjait;
szervezi és összefogja a szakbizottságok, valamint más kapcsolódó
minőségügyi fórumok és regionális szervezetek tevékenységét;
szakmai érdekképviseleti tevékenységet fejt ki a minőségügy területén
dolgozók érdekében;
ellátja a szakterületét érintő – közhasznú szervezetek számára biztosított és
csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatásokat.

4. A Szervezet
nem nyereségérdekeltségű, közhasznú civil szervezet, de céljai megvalósításához
szükséges gazdasági feltételek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási
tevékenységet is folytathat.
A szervezet céljai megvalósításához folytatott közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül
értelemszerűen másokra is kiterjeszti és vállalkozási tevékenységet csak
másodlagosan, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve
végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az
Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
Az EOQ MNB közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem is fogad el.
Az EOQ MNB éves tevékenységéről szóló beszámolót az Évkönyv és – azt az előírt
gazdálkodási adatokkal kiegészítve – a közhasznúsági jelentés tartalmazza.

5. Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság felépítése
5.1. Közgyűlés
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság legfelsőbb szerve a Közgyűlés, ezt évente
legalább egyszer össze kell hívni.
A Közgyűlés nyilvános, azon – szavazati jog nélkül – bárki hallgatóként részt
vehet.
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A Közgyűlés levezető elnökét és tisztségviselőit a Vezetőség előterjesztése
alapján a Közgyűlés választja meg nyílt szavazással.
A Közgyűlésen egyenlő szavazati joggal vesznek részt:
• a Szervezet jogi tagjainak megjelent képviselői,
• a Szervezet megjelent egyéni tagjai.
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
• az Alapszabály elfogadása, módosítása az általános szabályok szerint nyílt
szavazással;
• az elnök, a 2 alelnök, az ügyvezető elnök, az ügyvezető titkár és a 4 vezetőségi
tag (vezető tisztségviselők), valamint a Választmány tagjainak, az Ellenőrző
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 50% +1fő szavazattöbbséggel,
titkos szavazással az általános érvényű 4 éves időszakra;
• az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása;
• az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása;
• más szervezetekkel való egyesülés vagy feloszlás/megszüntetés kimondása
2/3+ 1fő szavazattöbbséggel.
Az EOQ MNB valamennyi tagja részére – a Közgyűlés időpontját legalább 15
nappal megelőzően – írásbeli meghívót kell küldeni, amely tartalmazza a javasolt
napirendet.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezők 50%-a+1fő
jelen van. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést azonos napirenddel 30 napon
belüli időpontra össze lehet hívni, mely esetben a Közgyűlés már a megjelentek
számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás következményeire a tagok
figyelmét külön felhívták. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással,
50% + 1 fő szavazattöbbséggel hozza, ideértve a közhasznúsági jelentés és az éves
beszámoló elfogadását. Minden Közgyűlésről 2 választott jegyzőkönyv-vezető és
2 választott jegyzőkönyv-hitelesítő által készített és hitelesített jegyzőkönyv
készül, amely a 6. fejezetben foglalt módon kerül nyilvánosságra.

5.2. Választmány
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság választott tanácsadó testületének, a
Választmánynak 40 tagját a Közgyűlés titkos szavazással, 50% + 1 fő
szavazattöbbséggel a Szakbizottságok tisztségviselői és az EOQ MNB más aktív
tagjai közül választja. A megválasztott Vezetőség 9 tagja szintén teljes jogú
választmányi tag.
A Választmány hatásköre:
• a szervezet irányításának figyelemmel kísérése;
• a szakbizottsági és a regionális tevékenység összehangolása;
• a Közgyűlés programjának véleményezése;
• az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása;
• a szervezet éves célkitűzéseinek, feladatainak és programjának megtárgyalása;
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• a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló véleményezése;
• a tagdíjak mértékének meghatározása.
A Választmány a mindenkori választásokat megelőző ülésén tiszteletbeli elnököt
választhat, valamint évente legfeljebb 1 EOQ MNB tag részére örökös tagsággal
ismeri el annak a minőség érdekében kifejtett életművét és legfeljebb 2 EOQ MNB
tagnak tiszteletbeli tagsági címet adományoz az EOQ MNB javára végzett sokévi
eredményes munkáért. A minőségfejlesztés érdekében végzett kiemelkedő
teljesítményért a Választmány évente legfeljebb 5 személynek „Minőségért”
kitüntetést ad. A kitüntetések adományozásánál a fokozatosság elvét lehetőség szerint
figyelembe kell venni.
A Választmány évente legalább két alkalommal ülésezik, melyeket az elnök 15
nappal az ülés időpontja előtt a napirend közlésével írásos meghívó formájában
hív össze. A Választmány határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező
választmányi tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Az üléseken 50% + 1 fő szavazattöbbséggel hozott határozatokról jegyzőkönyv készül. Ezek a 6. fejezetben foglalt
módon kerülnek nyilvánosságra.

5.3. Vezetőség
A Vezetőség 9 tagú, amely az elnökből, a 2 alelnökből, az ügyvezető elnökből és
az ügyvezető titkárból, valamint a 4 vezetőségi tagból áll. Az Ellenőrző Bizottság
elnöke tanácskozási joggal vesz részt a vezetőségi üléseken.
A Vezetőség a Szervezet operatív ügyintéző és vezető szerve. A Vezetőség
legfontosabb feladata a Választmány üléseinek és a Közgyűlések előkészítése,
valamint a vezetőségi tagok jogai és kötelességei gyakorlásának összehangolása.
A Vezetőség hatásköre:
• a szervezet szakmai és gazdasági tevékenységének irányítása;
• az elnök EOQ MNB-vel való munkaviszonyának létesítése esetén a munkáltatói
jogok gyakorlása, beleértve a díjazás megállapítását is;
• a szakbizottsági és a regionális tevékenység felügyelete;
• a Közgyűlés előkészítése;
• a szervezet éves célkitűzéseinek, feladatainak, programjának kialakítása;
• az éves költségvetés elfogadása;
• a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló előkészítése;
• javaslatok kialakítása a Választmány és a Közgyűlés számára.
A Vezetőség évente általában négy alkalommal tart ülést, ezeket az elnök a
napirendet tartalmazó írásos meghívóval hívja össze. A Vezetőség határozatképes,
ha azon a szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Az
üléseken 50% + 1 fő szavazattöbbséggel hozott határozatokról emlékeztető és
nyilvántartás készül. Ezek a 6. fejezetben foglalt módon kerül nyilvánosságra.
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5.4. Vezető tisztségviselők
Az elnök
• irányítja az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság működését a vonatkozó
jogszabályok és az Alapszabály keretei között;
• vezeti a szervezet szakmai és gazdasági tevékenységét;
• gyakorolja a munkáltatói jogokat;
• képviseli a szervezetet az EOQ-ban és más nemzetközi szervezetekben
külföldön, valamint Magyarországon a kormányzattal, a hatóságokkal, a
különböző intézményekkel és más jogi személyekkel való együttműködés
során;
• jóváhagyja a vezetőségi, választmányi és közgyűlési előterjesztéseket,
gondoskodik
ezen
szervek
előírásszerű
összehívásáról,
üléseik
lebonyolításáról.
Az ügyvezető elnök és ügyvezető titkár
• az elnök irányítása mellett szervezi az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
működését és a szervezet szakmai tevékenységét;
• az elnökkel együttesen és külön-külön is képviseli a szervezetet
Magyarországon a kormányzattal, a hatóságokkal, a különböző
intézményekkel és más jogi személyekkel való együttműködés során;
• elkészíti a vezetőségi, választmányi és közgyűlési előterjesztéseket és
meghívókat.
Az ügyvezető elnök és az ügyvezető titkár pontos feladatmegosztásáról az elnök
gondoskodik.
Az elnököt az alelnökök helyettesítik írásban átruházott jogkörök alapján.

5.5. Ellenőrző Bizottság
Az Ellenőrző Bizottság 5 tagú, elnökét és 4 tagját a Közgyűlés titkosan választja
meg. Ez a szerv a Szervezet felügyeleti ellenőrző szerve.
Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) választmányi vagy vezetőségi tag;
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a Szervezet
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
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Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. Az
Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a következő főbb
feladatokat látja el:
• Ellenőrzi az EOQ MNB működését és gazdálkodását, ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
• Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai a választmányi ülésen tanácskozási
joggal részt vehetnek.
• Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
• Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára –
annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző
Bizottság is jogosult.
• Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Az Ellenőrző Bizottság ülésein hozott határozatokról jegyzőkönyv készül, amely
a 6. fejezetben foglalt módon kerül nyilvánosságra.

5.6. Etikai Bizottság
Az Etikai Bizottság 3 tagú, elnökét és 2 tagját a Választmány – tagjai közül –
nyílt szavazással, 50% + 1 fő szavazattöbbséggel választja meg.
Az Etikai Bizottság munkáját az EOQ MNB Etikai Szabályzata alapján végzi,
amit a Választmány hagy jóvá.
Az Etikai Bizottság ülésein szavazattöbbséggel hozott határozatokról emlékeztető
készül. Ezek az EOQ MNB székhelyén kifüggesztve és az Etikai Bizottság
tagjainál megtekinthetőek.

5.7. Összeférhetetlenségi szabályok
A Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság tagjai a Szervezet vezető tisztségviselői,
akikre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
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működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény (Ectv.) 39. § (1)
bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. Eszerint vezető
tisztségviselő az a magyar állampolgár lehet, aki legalább 3 éve tagja az EOQ
MNB-nek, a közhasznú törvény szerinti összeférhetetlenség nem állapítható meg
és nincs érdek-összeütközés az esetleges más köztestületi vagy közhasznú
szervezeti vezető tisztségének ellátásával. A tisztségviselők nem állhatnak
egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban, illetve munkahelyi alá- és
fölérendeltségi viszonyban (Ectv. 38. § (3) bek. a) és d) pont).
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél
töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A Közgyűlés, a Választmány és a Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt
az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), élettársa
(a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a Szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

6. Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság tevékenysége
elsősorban a szakágazati és a horizontális tevékenységi körű, szakmai elveken
alapuló Szakbizottságaiban és Regionális Szervezeteiben valósul meg.
A Szakbizottságokat az adott szakmai területen tevékenységeket folytatni kívánó
tagok (legalább 10 fő) hozzák létre az önkéntesség elve és a kialakult gyakorlat
alapján.
A Szakbizottságok saját tagjaik közül elnököt és titkárt választanak az általános 4
éves választási periódushoz illeszkedve, nyílt szavazással, 50% + 1 fő
szavazattöbbséggel. A szakbizottsági tisztségviselők a Választmány tagjelöltjei,
illetve közgyűlési megválasztásuk esetén annak tagjai.
A Szakbizottságok működésük szabályait vagy ügyrendjüket és fő célkitűzéseiket,
valamint a szakbizottsági tagság feltételeit maguk állapítják meg az Alapszabály
keretein belül.
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A Regionális Szervezetek hasonló elvek alapján alakulnak meg és működnek.
A Választmányt és a Vezetőséget a Szakbizottságok és a Regionális Szervezetek
működésükről időszakosan tájékoztatják.
A Közgyűlés, a Választmány és a Vezetőség ülései nyilvánosak.
Az EOQ MNB éves tevékenységéről Évkönyvet ad ki, az általa kiadott
szakfolyóiratban arról rendszeresen beszámol, valamint olyan hozzáférhető
nyilvántartást vezet és azt a honlapján is közzéteszi, amelyből
• a vezető szervek döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható,
• a vezető szervek döntéseiről az érintettek értesülnek, valamint
• a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a
szervezet székhelyén – a szervezet vezető képviselőivel való előzetes
egyeztetés után – bárki betekinthet.
A közhasznú szervezet működésének és szolgáltatásai igénybevételének módjáról
és beszámolói nyilvánosságra hozataláról a bárki által megrendelhető „Minőség és
Megbízhatóság” szakfolyóirat közöl rendszeres tájékoztatót, s ez a szervezet
székhelyén szintén kihelyezésre kerül.

7. A szervezet tagsága
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság tagja lehet bármely természetes és jogi
személy, ha támogatja a szervezet céljainak megvalósítását, az Alapszabály
rendelkezéseit önmagára kötelezően elismeri és vállalja a tagdíj fizetését.
A tagok jogai:
• részvétel a szervezet tevékenységében: a természetes személyek személyesen,
a jogi személyek a Belépési Nyilatkozaton vagy írásban delegált képviselőik
által;
• választás és választhatóság a szervezet tisztségeibe;
• betekintés a közgyűlési jegyzőkönyvekbe, a választmányi és vezetőségi
dokumentumokba, valamint az EOQ MNB működésével kapcsolatos minden egyéb
iratba;
• javaslattétel és kritikai észrevételezés a szervezet működésével kapcsolatban;
• kedvezményes részvétel a szervezet konferenciáin és más rendezvényein.
A tagok kötelességei:
• a szervezet működésében való aktív részvétel, a célkitűzések támogatása;
• a szervezet Alapszabálya és más határozatai szerinti tevékenység;
• a tagdíj határidőben történő befizetése (minden év március 31-ig).
A tárgyév június 30-a után belépő tagok a tárgyévben a tagsági díj 50%-át fizetik.

9

A tagság megszűnik:
• kilépéssel vagy elhalálozással,
• kizárással – a tagdíjfizetés elmaradása vagy az Etikai Bizottság határozata
alapján – ami ellen a Választmányhoz lehet fellebbezni,
• jogi személy jogutód nélküli megszűntével.

8. A szervezet megszűnése
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság megszűnik, ha
• feloszlását vagy más szervezettel való egyesülését a Közgyűlés 2/3 + 1 fő
szavazattöbbséggel kimondja;
• arra jogosult szerv feloszlatja vagy megszűnését megállapítja.

9. A szervezet felügyelete
Az EOQ MNB feletti adóellenőrzést a székhely szerint illetékes adóhatóság, a
költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a
törvényességi felügyeletet – a közhasznú működés tekintetében – az Ügyészség
látja el.

10. Záró rendelkezések
A Szervezetet a Fővárosi Bíróság 14.Pk.67840/1991/1.
határozatával egyesületként nyilvántartásba vette.

számú

bejegyző

A Szervezetet a Fővárosi Bíróság 1998. január 1-től közhasznú szervezetté
nyilvánította.
A jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
A jelen Alapszabályt a 2013. május 28-án megtartott Közgyűlés hagyta jóvá.
Budapest, 2013. május 28.
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