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JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB 2014. évi Közgyűléséről
Időpont:
Hely:
Résztvevők:

2014. május 14. szerda, 15:00−17.15
Vidékfejlesztési Minisztérium, Darányi Ignác terem
1051 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
A mellékelt jelenléti ív szerint (1. melléklet)

1. Megnyitó
Mivel a megjelent EOQ MNB tagok száma nem érte el az 50%+1 főt, 15.00 órakor Dr.
Molnár Pál elnök a Közgyűlést 2014. május 14-én 15.15 órára ismételten összehívta.
15.20-kor Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke köszöntötte a résztvevőket és kiemelte,
hogy a Közgyűlés legfontosabb feladata az EOQ MNB Alapszabályának módosítása a
Fővárosi Törvényszék korábbi végzése, illetve az érvényes új jogszabályok
következtében. Kiemelte, hogy a megismételt közgyűlés a kiküldött meghívóban
foglaltak szerint a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
2. A Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének jelentése
Dr. Boross Ferenc ismertette, hogy összesen 83 tag (illetve jogi tag képviselő) van jelen.
3. A napirend elfogadása
Dr. Molnár Pál két kisebb változtatást javasolt az előre kiadott napirenddel
kapcsolatban:
• 8. EOQ MNB tanúsítványok és kitüntetések átadása – technikai okokból a
tanúsítványok átadása elmarad.
• 9. Az EOQ MNB Alapszabályának módosítása a Fővárosi Törvényszék végzése
szerint – a módosításokat külön kell megszavazni, nem a 10. napirendi pont
keretében.
A napirenddel kapcsolatban további kiegészítés, észrevétel, módosító indítvány vagy
pontosítás megtételére nem került sor.
01/2014. (V.14.) sz. Közgyűlési határozat:
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat a javasolt módosításokkal együtt a
jelenlevők egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.
4. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása
02/2014. (V.14.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés blokkszavazással, egyhangúlag − tartózkodás, ellenszavazat nélkül − a
következő tisztségviselőket választotta meg:
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Levezető elnök:
Takács János
Jegyzőkönyv-vezetők:
Várkonyi Gábor és Vass Sándor
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Mikó György és Dr. Szigeti Tamás
Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság:
Dr. Boross Ferenc elnök, Heiszman Judit, Molnár Ingrid és
Vámosné Falusi Zsuzsa tagok.
Jelölő Bizottság:
Dr. Réczei Géza elnök, Galla Jánosné, Lakat Károly és
Szegedi Erzsébet tagok
A szavazás eredményének megfelelően Takács János vette át a Közgyűlés levezetését. A
jelenlevők köszöntése után felkérte Dr. Molnár Pált, az EOQ MNB elnökét az elmúlt
évben végzett munka és közhasznúsági tevékenység rövid ismertetésére.
5. Beszámoló a 2013. évben végzett munkáról és a közhasznúsági tevékenységről
Dr. Molnár Pál bejelentette, hogy az EOQ MNB 2013. évi tevékenységéről készített
Évkönyv több hete az EOQ MNB honlapján olvasható, majd az elmúlt időszak
legfontosabb eredményeit a következők szerint foglalta össze:
a) Bár a tagság száma – az okleveles szakemberek eddigi tagdíjmentességének
megszűnése következtében – némileg csökkent, ebben a tekintetben mégis egyfajta
stabilizálódás tapasztalható.
b) Az EOQ MNB rendezvények és azon résztvevők száma enyhe emelkedő tendenciát
mutat.
c) Egyértelmű fejlődés látható a tanfolyamok és a tanfolyami résztvevők számát illetően.
A résztvevői elégedettség indexe elérte a 94,0%-ot, ami aligha javítható tovább.
d) Az EOQ MNB 2013. évi projektjei közül az alábbiak emelhetők ki:
• Az első alkalommal 2013-ban megtartott posztgraduális angol nyelvű 2 féléves
minőségügyi képzés arab (líbiai és egyiptomi) hallgatók részére sikerrel zárult.
• Magyarország sikerrel vett részt a finn koordinálású nemzetközi „Minőség
Innováció 2013” pályázatban, mivel Magyarország 14 pályázatot adott be, azokat
nemzeti szinten értékeltük, majd 2 magyar vállalat nemzetközi díjat nyert.
• A magyar-román-osztrák minőségügyi szervezetek az EU-s Leonardo program
keretében sikeresen kidolgozták az „EOQ Minőségügyi Rendszermenedzser az
Egészségügyben” európai harmonizált követelményrendszerét és tanúsítási
eljárását, amit az EOQ Közgyűlése 2013. november végén már el is fogadott.
• A „TERRA MADRE” és más élelmiszeripari rendezvények lebonyolítása VM
projekt keretében sikeresen zárult.
• Az EOQ MNB Képzési Központjának 2013 elejei létesítése hozzájárul az EOQ
MNB egyre hatékonyabb működéséhez.
e) A Szakbizottságok 2013. évi tevékenységének értékelése és besorolása terén kevés
változás történt. Egyedül a Közigazgatási Szakbizottság tevékenysége került több
kategóriát átugorva a kiváló kategóriába. A jelenleg felfüggesztett Építésügyi
Szakbizottság elnökének jelöltségét Magyar Mária, a Belügyminisztérium Építésügyi
Főosztályának vezetője elvállalta, aminek következtében a Szakbizottság
működőképessége rövid időn belül helyreállíthatónak látszik.
f) Az EOQ MNB a 2013. évet 8 millió forint veszteséggel zárta, de ez 4mFt összeggel
kevesebb, mint az előző évben volt. A veszteség részben a megnövekedett
bérköltségekre, részben a 2013. évben teljesített projektek támogatási összege
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kifizetésének a tárgyévre áthúzódására vezethető vissza. Az EOQ MNB vagyoni
helyzete mégis igen kedvező.
g) Az EOQ MNB 2014. évi főbb feladatai között kiemelendő a közhasznúsági státusz
megtartása, valamint az Alapszabály módosítása az új Civiltörvény és Ptk. szerint.
h) A beszámolóban előterjesztett 2014. évi költségvetés kiegyensúlyozottnak minősítette.
A fentiek alapján az EOQ MNB kérte a beszámoló elfogadását.
6. Az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentése
Dr. Szigeti Tamás, az EOQ MNB Ellenőrző Bizottsága elnöke részletes jelentésében
kiemelte: az EOQ MNB az elmúlt, gazdasági nehézségekben nem szűkölködő évben meg
tudta tartani nonprofit és közhasznú státuszát, értékes szolgálatot téve ezzel a hazai
minőségügy számára. A Budapest II. Nagyajtai utca 4/A szám alatti 60 m 2 alapterületű
ingatlant a megvásárlás és a felújítás után az EOQ MNB továbbképzési és szemináriumi
helyszínnek használja. A 2014-ben 60 esztendős Élelmiszervizsgálati Közlemények című
negyedéves folyóirat kiadási jogát az EOQ MNB átadta a WESSLING Közhasznú
Nonprofit Kft. részére.
Az Ellenőrző Bizottság a 2013. évben az EOQ MNB tevékenysége során pénzügyi
szabálytalanságot, illetve a szervezet Alapszabályában rögzítettekhez képest eltérést
mutató tevékenységet nem észlelt. Ezt a 2013. gazdasági évről szóló könyvvizsgálói
jelentés is egyértelműen alátámasztja.
Fentiek alapján Dr. Szigeti Tamás javasolja az Ellenőrző Bizottság jelentésének
elfogadását.
(Az Ellenőrző Bizottsági jelentése a 2. számú mellékletben olvasható.)
7. Hozzászólások, vita és szavazás a beszámolók és jelentések elfogadásáról
Kérdés, hozzászólás vagy egyéb észrevétel nem volt.
03/2014. (V.14.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadta Dr. Molnár
Pálnak, az EOQ MNB elnökének beszámolóját az abban foglalt számviteli
beszámolóval, 2014. évi költségvetéssel és közhasznúsági jelentéssel együtt.
04/2014. (V.14.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadta Dr. Szigeti
Tamásnak, az Ellenőrző Bizottság elnökének jelentését.
8. EOQ MNB kitüntetések átadása
A Vezetőség által előterjesztett és a Választmány által jóváhagyott kitüntetéseket Dr.
Molnár Pál elnök a következő személyeknek adta át:
Az EOQ MNB Örökös Tagja:

Lakat Károly

Az EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja:

Dr. Gődény Sándor
Dr. Szigeti Tamás
Bánffi István
Dr. Johanyák Zsolt
Macher Endréné
Dr. Németh Balázs
Varga Béla

„Minőségért 2014”:
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Dr. Molnár Pál azután Elnöki Elismerő Okleveleket adott át a következő személyek
részére: Dr. Boross Ferenc, Földesi Tamás, Galla Jánosné, Heiszman Judit, Molnár
Ingrid, Vámosné Falusi Zsuzsa, Várkonyi Gábor.
9. Az EOQ MNB Alapszabályának módosítása a Fővárosi Törvényszék végzése
szerint
A végzés 2 észrevételt tartalmazott:
• Az 5.2. pontban bevezett különleges jogállású tagok jogai és kötelességei nincsenek
pontosan megfogalmazva.
• A 6. pont második bekezdéséhez egy értelmetlen mondat került, melynek elhagyását
javasolták.
A Fővárosi Törvényszék fenti észrevételeire 2014. május 22-ig kell a módosítást
beterjeszteni.
Az 5.2. pont kiegészítése: „A különleges jogállású tagok jogosultságai és kötelezettségei
azonosak a többi tag jogaival és kötelezettségeivel, kivéve, hogy az örökös tag mentesül
a tagdíj fizetése alól.”
A 6. pont második bekezdése az ellenmondásos rész elhagyásával a következő:
A Szakbizottságok saját tagjaik közül elnököt és titkárt választanak az általános 4 éves
választási periódushoz illeszkedve, nyílt szavazással, 50% + 1 fő szavazattöbbséggel.
05/2014. (V.14.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés 82 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett elfogadta az Alapszabály
érintett pontjainak a Fővárosi Törvényszék észrevételei szerinti módosítását.
10. Az EOQ MNB Alapszabályának módosítása az új Ptk. szerint és a közhasznúsági
kérelem beadásához szükséges dokumentumok elfogadása
Dr. Molnár Pál előterjesztése szerint 2 meghatározó fontosságú alapelv volt meghatározó
az Alapszabály módosításánál:
• Az új törvényi előírások átvezetése kötelező jelleggel.
• Az elmúlt évek gyakorlatának pontosított átvezetése (pl. szakbizottsági
tisztségviselők általános megválasztása a Közgyűlésen).
Az Alapszabály előterjesztett tervezetével (10. módosított változat) kapcsolatosan a
következő észrevételek és javaslatok hangzottak el a Közgyűlés résztvevői részéről:
• A rövidített név megadása után kizárólag az „EOQ MNB” név szerepeljen.
• Új pont: „…kiadja a Minőség és Megbízhatóság című minőségpolitikai
szakfolyóiratát” – de kimarad, hogy évente hány alkalommal.
• 4.6 pont javasolt szövege a következő legyen: „Az ügyvezetés az elnökből, az
ügyvezető elnökből és az ügyvezető titkárból áll,…”

Az elhangzott pontosító észrevételek és módosító javaslatok a szövegben
átvezetésre kerültek.
06/2014. (V.14.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − az átvezetett
pontosításokkal elfogadta az Alapszabály előterjesztett 10. módosított változatát.
A továbbiakban Dr. Molnár Pál 2 változatban (a Fővárosi Törvényszék és az Országos
Bírósági Hivatal részére előkészítve) részletesen ismertette az egyszerűsített beszámolót

4

és annak közhasznúsági mellékletét, ami az Alapszabály 10. módosított változatával
együtt 2014. május 1-től az EOQ MNB honlapján megtekinthető volt.
A közhasznúság érdekében a 3 erőforrás ellátottsági mutató, illetve az ugyancsak 3
társadalmi támogatottsági mutató közül legalább egy-egynek meg kell felelni, aminek az
EOQ MNB a számítógépes közhasznúsági kalkulátor szerint megfelel.
07/2014. (V.14.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadta a 2
változatban készített egyszerűsített beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét.
A Felügyelő Bizottság Működési Szabályzata az Alapszabály mellékletét képezi.
Dr. Szigeti Tamás, az EOQ MNB Felügyelő (korábban: Ellenőrző) Bizottságának elnöke
a tervezet elfogadása esetén az érvényes jogszabályoknak megfelelő működést
biztosítottnak ítéli meg.
Észrevétel vagy módosító javaslat nem volt.
08/2014. (V.14.) sz. Közgyűlési határozat:
A Közgyűlés egyhangúlag − tartózkodás és ellenszavazat nélkül − elfogadta a
Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatának tervezetét.
11. Elnöki zárszó
Dr. Molnár Pál tájékoztatást adott arról, hogy 20 szakbizottsági tisztségviselő aláírta az
Önkéntes Szerződést, majd hangsúlyozta, hogy egyesületünk, az EOQ MNB
megalapítása óta a közjóért dolgozik, hogy a termékek és szolgáltatások jobb
minőségben kerüljenek a vevők elé, hogy Magyarország versenyképességének és piaci
pozíciójának javulása által az emberek életminősége tovább javuljon. Eddig elért
eredményeink alapján joggal elvárhatjuk, hogy a jövőben is közhasznú szervezetként
tevékenykedhessünk.
Végezetül Dr. Molnár Pál megköszönte a tagságnak, a tisztségviselőknek és az önkéntes
segítőknek, hogy tudatos támogatásukkal és szavazataikkal felhatalmazást adtak az EOQ
MNB vezetésének a közhasznúsághoz és az egyéb törvényi követelmények teljesítéséhez
szükséges dokumentumok véglegesítéséhez és benyújtásához.
Budapest, 2014. május 16.
Készítette:

Várkonyi Gábor

Vass Sándor

Mikó György

Dr. Szigeti Tamás

Hitelesítette:

Mellékletek:
1. Jelenléti ív
2. Ellenőrző Bizottságának jelentése
3. Az EOQ MNB Alapszabályának 10. módosított változata
4. Az EOQ MNB Felügyelő Bizottságának Működési Szabályzata
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Az Ellenőrző Bizottság jelentése az EOQ MNB 2013. évi tevékenységéről
Az EOQ MNB a gazdasági nehézségekben nem szűkölködő 2013. évben is meg tudta tartani
nonprofit és közhasznú státuszát, értékes szolgálatot téve ezzel a hazai minőségügy számára.
Sajnálatos tény, hogy az erősen veszteséges 2012. év óta nem javult a helyzet: a jelenlegi
pályázati lehetőségek alapján szervezetünk 2013-ban sem kapta meg a korábbi gyakorlatnak
megfelelő állami támogatást nemzetközi tagdíjának befizetésére annak ellenére, hogy
nemzetközi minőségügyi kapcsolatai érezhetően hiányoznának a hazai minőségügyi
közéletből, ha az EOQ MNB nem fejtené ki ezirányú közhasznú tevékenységét.
Ugyanakkor a szervezet által megvásárolt a Bp. II. kerületi ingatlant a tervek szerint sikerült
hasznosítani. A Nagyajtai u. 4/A szám alatti 60 m2 alapterületű lakást felújítás után az EOQ
MNB továbbképzési és szemináriumi helyszínnek használja, ami azt jelenti, hogy kisebb
létszámú rendezvényeket, tanfolyamokat úgy lehet megtartani, hogy nem kell más
intézményektől helyiséget bérelni. A közös rendezvények céljára az ingatlanban egy 30 m2-es
helyiség áll rendelkezésre.
A 2013. évben az egyéni és jogi tagdíjak túlnyomórészt rendben befolytak. Az EOQ MNB
2013-ban is a tagdíjakból, valamint a tanfolyamokból, a részvételi díjas rendezvényekből és a
projektekből befolyt összegekből gazdálkodhatott. A rendelkezésre álló szűkös gazdasági
erőforrások ellenére 72 rendezvény zajlott az EOQ MNB szervezésében az elmúlt esztendő
során, amelyeken mintegy 4000 résztvevőt igazoltak a rendezvényeken közreadott és kitöltött
jelenléti ívek. Ezen belül 9 országos rendezvény volt, amit 63 – a szakbizottságok által
szervezett – szakmai esemény egészített ki az elmúlt esztendőben.
Az országos rendezvények közül kitűnő visszhangot kapott az a jubileumi esemény, amelyet
az ISO 9000 Fórum szervezett: XX. Nemzeti Konferencia címmel. A Balatonalmádiban
tartott esemény társrendezője volt az EOQ MNB, így a két testvér-szervezet közösen
örülhetett a méltán kiérdemelt szakmai elismerésnek.
A 2013. évben is folytatódott az EOQ okleveles szakember-tanúsítás és szakemberregisztrálás, amely hatékonyan járult hozzá a szervezet tekintélyének fenntartásához és
pénzügyi bevételeinek gyarapításához. Az EOQ MNB a minőségüggyel kapcsolatos képzési
programjait a saját hatáskörben lebonyolított tanfolyamokon túlmenően különböző
felsőoktatási intézményekkel kialakított együttműködés keretein belül valósítja meg. Így a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetével, az
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Karral, a Debreceni
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Iskolájával, illetve a
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karával áll szoros szakmai kapcsolatban a minőségügyi
felnőttképzés területén.
Külön elismerést érdemel az EOQ MNB lapkiadási tevékenysége is, amelynek során 2013ban a Minőség és Megbízhatóság, valamint az Élelmiszervizsgálati Közlemények c.
periodikák kiadását biztosította a szervezet. A Minőség és Megbízhatóság 2013-ban 4+2 füzet
összevonva jelent meg. A folyóirat megjelentetésének gazdasági forrásait az EOQ MNB
biztosította, ami jelentős anyagi teher. A szaklap összesen közel 3000 példányban jelenik
meg, amelyből 1000 példányt elektronikusan kerül terjesztésre a minőségügy szakterületében
érdekelt olvasók számára. Mivel a színvonalas szaklapok kiadásának pénzügyi feltételeit
nehéz úgy megteremteni, hogy egy közhasznú szervezet kizárólag csak saját forrásaira
számíthat, az EOQ NMB által gondozott, 2014-ben hatvan esztendős Élelmiszervizsgálati
Közlemények kiadásának biztosítása érdekében intézkedéseket kellett tenni. Az erősen
veszteséges 2012. évet követően már érzékelhető volt, hogy az EOQ MNB nem lesz képes két
szaklapot a tőle várható magas színvonalon életben tartani. Ezért 2013-ban az a döntés
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született, hogy az Élelmiszervizsgálati Közlemények kiadási jogát az EOQ MNB a
WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft-nek adja át úgy, hogy a kiadásban segítséget nyújt a
szaklap új gazdájának, és 2014-ben az EOQ MNB Élelmiszer Szakbizottsága tagjai
tagságuknál fogva térítésmentesen továbbra is megkapják a periodika 2014-ben kiadásra
kerülő négy számát. A szaklap első száma a tervezett változtatásoknak megfelelően az EOQ
MNB közreműködésével a WESSLING kiadásában 2014. március 31-én meg is jelent.
A szervezet 2013. éves mérlege a gondos tervezés és színvonalas munka ellenére negatív
eredményt mutat. Ennek okai között a fentebb említetteken túl további nehézségek voltak. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött szerződésben 2013-ban támogatásáról biztosították
az EOQ MNB-t a nemzetközi tagsági díj és a minőség-innovációs pályázatával kapcsolatos
költség-terheinek részbeni átvállalása tekintetében. A megígért támogatás – más betervezett
bevételekkel együtt – a tárgyévben sajnos nem érkezett be az EOQ MNB folyószámlájára.
Ugyanakkor a 2013-ban befolyt tagsági díjak is elmaradtak a tervezett összegtől. Ennek egyik
oka az, hogy az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező tagok 2013-ban még mentesültek a
tagsági díj fizetése alól. Ilyenformán a szervezet közhasznú (jótékony) tevékenységével
esetenként saját gazdasági helyzetét gyengíti, holott alapításának és fenntartásának egyik
alapvető célja az, hogy Magyarországon minél magasabb színvonalon bonyolódjék a
minőséggel, minőségüggyel kapcsolatos szakmai munka.
Remélhető, hogy a jelenlegi mérleg negatív jellemzőit csökkenteni fogja a 2013-ra beígért, de
várhatóan csak 2014-ben beérkező innovációs pályázati támogatási összeg.
Csökkent a Minőség és Megbízhatóság szakfolyóirat révén befolyt pénzösszeg is: csökkent a
szaklapot támogató cégek pénzügyi hajlandósága, kevesebb hirdetést vettek igénybe, és
sajnálatos módon az előfizetők száma sem növekedett. Ugyancsak kevesebb lett az EOQ
MNB számára felajánlott, az adókból származó 1%-ok összege is.
A folyamatosan nehezedő gazdasági helyzetben ugyanakkor sikerült a szervezet működési
költségeit a még elfogadható szintre visszaszorítani, annak ellenére, hogy a kb. 2.000.000 Ftnak megfelelő nemzetközi tagsági díjat a szervezet úgy utalta át, hogy az erre a célra beígért
pályázati összeg mind a mai napig nem érkezet be az EOQ MNB számlájára.
A 2013. évben megkezdett takarékos gazdaságpolitika ellenére a szervezet mérlegében a
tervezett veszteségnek közel kétszerese lett a tényleges financiális hiány, amely alacsonyabb
ugyan, mint a 2012. évben kimutatott deficit, de ismerve a szervezet gazdasági tartalékait, ez
a hiány is csak néhány évig tartható fenn.
Az Ellenőrző Bizottság a 2013. évben az EOQ MNB tevékenysége során pénzügyi
szabálytalanságot, a szervezet Alapszabályában rögzítettekhez képes eltérést mutató
tevékenységet nem észlelt. Ezt a 2013. gazdasági évről szóló könyvvizsgáló jelentés is
egyértelműen alátámasztja.
A gazdasági helyzet gyökeres megváltoztatásához további erőfeszítésekre van szükség. Ilyen
tekintetben elemeznünk kell a Minőség és Megbízhatóság szakfolyóirat financiális jellemezőit
is. Szerencsés lenne, ha a minőségügyi szakma és az állami szervek is felfigyelnének arra,
hogy Magyarországon működik egy lelkes és hatékony szervezet, amely minden szakterületen
hasznosítható minőségirányítási és működésfejlesztési támogató tevékenységet fejt ki, s ez
nem más, mint az EOQ MNB KÖZHASZNÚ szereplése a közéletben.
Budapest, 2014. május 14.
Dr. Szigeti Tamás
az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságának elnöke
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Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
Alapszabálya
(10. módosított változat)

1. Az Egyesület
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény (új Polgári
Törvénykönyv) rendelkezéseinek szellemében az egyesülési jog alapján
létrehozott és működő önkormányzattal rendelkező, tagjai önállóságát nem
érintő, nem nyereségérdekeltségű, politikamentes, a jelen Alapszabályban
meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkező tudományos,
szakmai szervezet, amely a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint az EOQ
Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület jelen Alapszabálya szerint működik és
céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület az egyesületi fő cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő – a közhasznú célok megvalósítását
nem veszélyeztető – gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az Alapszabályában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület vagyonát céljának megfelelően
használhatja, az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja, vagyonát
nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, tevékenysége során országgyűlési képviselői,
megyei, illetve fővárosi és települési választáson jelöltet nem állít, és nem
támogat; szervezete politikai pártoktól független, azoknak anyagi támogatást
nem nyújt, és azoktól nem is fogad el.
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület éves tevékenységéről szóló
beszámolót az Évkönyv és – azt az előírt gazdálkodási adatokkal kiegészítve – a
közhasznúsági melléklet tartalmazza. Gazdálkodási tevékenységét a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény, valamint a beszámoló-készítési és könyvvezetési
kötelezettségekeit a 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelet szerint teljesíti. Az EOQ
Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület az aktuálisan érvényes formanyomtatvány
segítségével kitöltött éves egyszerűsített beszámolóját és ennek közhasznúsági
mellékletét a Közgyűlés általi elfogadásától számított 30 napon belül, de legkésőbb
minden év május utolsó napjáig eljuttatja az Országos Bírósági Hivatalhoz, s
egyidejűleg – 2 évig hozzáférhetően – saját honlapján közzéteszi.
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1.1. Az Egyesület létesítése
Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület – az 1972-ben alapított EOQC
Magyar Nemzeti Bizottságból jogfolytonosan – 1991-ben létrehozott egyesület,
amelyet a Fővárosi Bíróság 1998-tól közhasznúvá nyilvánított. Az egyesület
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 Egyesület a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 3:63-3:87. §-a, valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény rendelkezései alapján módosítja a
2013. május 28-i Alapszabályát. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabályt a 2014. május 14-i Közgyűlés a következőképpen fogadta el.

1.2. Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület elnevezése:
Magyarul: EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
(rövidítve: EOQ MNB)
Angolul:
Hungarian National Committee for EOQ
(rövidítve: HNC for EOQ)

1.3. Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület székhelye:
1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b.

2. Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
(a továbbiakban: EOQ MNB) 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 a lehető legmagasabb
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
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.
Az EOQ MNB céljai megvalósítása érdekében a következő területeken folytat
közhasznú tevékenységet:
a) oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységével hozzájárul az
állami feladathoz (2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről 1. § (1) bekezdés
c) pont és az 1. § (2) bekezdés) annak érdekében, hogy a hazánkban élő
személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai
fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka
világába, sikeresek lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés
segítségével az életvitel minősége javulhasson, szükség van a szakmai, a
2

nyelvi és a támogatott képzések szervezettségének növelésére, tartalmuk
minőségének és megvalósításuk ellenőrzésének erősítésére;
b) tudományos tevékenység, kutatás terén segíti a kormányzati munkát (2004.
évi CXXXIV. tv. a kutatás- fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. §
(3) bekezdés), hogy elősegítse a magyar gazdaság versenyképességének és
jövedelemtermelő képességének a tudásra, valamint a technológiai
innovációra épülő és a fenntartható fejlődést szolgáló növekedését;
c) 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, érdekvédelmi és más
érdekelt szervezetekkel.

3. Az EOQ MNB tevékenysége
Az EOQ MNB tevékenységét országos szinten fejti ki, melynek jelentős részét a
szakemberek minőségügyi továbbképzése teszi ki tanfolyami keretek között,
továbbá konferenciákat és más rendezvényeket szervez a minőségügyi ismeretek
bővítése céljából. A minőségüggyel kapcsolatos ismeretanyag továbbfejlesztésével a termelő és szolgáltató szervezetek, valamint a közigazgatás
minőségorientált működését támogatja, továbbá közreműködik ezen szervezetek
innovációs tevékenységében is.
Az EOQ MNB fő célja elérése érdekében:
• 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;
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• minőségügyi ismeretek bővítése céljából kiadja a Minőség és Megbízhatóság
című szakfolyóiratát;
• elősegíti a hazai termékek és szolgáltatások minőségének javítását és a
fogyasztóvédelem erősítését;
• hozzájárul a szakágazatok (agrárgazdaság és vidékfejlesztés, egészségügy,
építésügy, gépjárműgyártás, gyógyszeripar, informatika, kereskedelem,
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.
Az EOQ MNB tevékenységének jelentős része a szakágazati és a horizontális
tevékenységi körű, szakmai elveken alapuló Szakbizottságaiban 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. Szakbizottsági tisztségviselőnek (elnöknek, társelnöknek és titkárnak)
csak szakbizottsági tagot lehet nyíltan – egyszerű szavazattöbbséggel – választani.
A Szakbizottságok működésük szabályait vagy ügyrendjüket és fő célkitűzéseiket,
valamint a szakbizottsági tagság feltételeit maguk állapítják meg az Alapszabály
keretein belül.
A Választmányt és az Elnökséget a Szakbizottságok működésükről időszakosan
tájékoztatják.
A Közgyűlés, a Választmány és az Elnökség ülései nem nyilvánosak.
Az EOQ MNB éves tevékenységéről Évkönyvet ad ki; az általa megjelentetett és
székhelyén kihelyezett „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban arról
rendszeresen beszámol, valamint a közgyűlési, választmányi és elnökségi
jegyzőkönyveket a honlapján is közzéteszi, amelyekből
• a vezető szervek döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható,
• a vezető szervek döntéseiről az érintettek értesülnek, továbbá
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• a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az
EOQ MNB székhelyén – bármely vezető tisztségviselőjével való előzetes
egyeztetés után – bárki betekinthet.

4. Az EOQ MNB felépítése
4.1. Az EOQ MNB tagsága
Az EOQ MNB 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 Közgyűlésről, valamint a Választmány és az Elnökség üléseiről
készült jegyzőkönyvekbe, továbbá az EOQ MNB működésével kapcsolatos
minden más dokumentumba;
• kritikai észrevételezés és javaslattétel a szervezet működésével kapcsolatban;
• kedvezményes részvétel a szervezet konferenciáin és más rendezvényein.
A tagok kötelességei:
• az EOQ MNB működésében való aktív részvétel, a célkitűzések támogatása;
• az EOQ MNB Alapszabálya és érvényes határozatai szerinti tevékenység;
• a tagdíj határidőben történő befizetése (minden év március 31-ig).
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.
Kitüntetések és különleges jogállású tagok:
Az EOQ MNB évente legfeljebb 1 EOQ MNB tag részére örökös tagsággal ismeri el
annak a minőség érdekében kifejtett életművét és évente legfeljebb 2 EOQ MNB
tagnak tiszteletbeli tagsági címet adományoz az EOQ MNB javára végzett sokévi
eredményes munkáért. A minőségfejlesztés érdekében végzett kiemelkedő
teljesítményért évente legfeljebb 5 személynek „Minőségért” kitüntetés adható. A
kitüntetések adományozásánál a fokozatosság elvét lehetőség szerint figyelembe kell
venni. A különleges jogállású tagok jogosultságai és kötelezettségei azonosak a
többi tag jogaival és kötelezettségeivel, kivéve az örökös tagokat, akik
mentesülnek a tagdíj-fizetése alól.

4.2. Közgyűlés
Az EOQ MNB legfelső döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet az EOQ MNB
elnöke évente legalább egyszer összehív.
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A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a
Közgyűlés összehívására jogosultak által meghívottak és az Alapszabály vagy a
Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek
részt. A Közgyűlés levezető elnökét és tisztségviselőit az Elnökség előterjesztése
alapján a Közgyűlés választja meg nyílt szavazással, 50% + 1 fő
szavazattöbbséggel.
A Közgyűlésen egyenlő szavazati joggal vesznek részt:
• az EOQ MNB jogi tagjainak megjelent képviselői,
• az EOQ MNB megjelent egyéni tagjai.
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. Minden Közgyűlésről 2 választott
jegyzőkönyv-vezető által készített és 2 választott jegyzőkönyv-hitelesítő által
hitelesített jegyzőkönyv készül, amely a 3. fejezetben foglalt módon kerül
nyilvánosságra.
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik, és a közgyűlési döntéshez a jelenlevő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges:
• az Alapszabály és az EOQ MNB fő céljának módosítása nyílt szavazással;
• az elnök, a 2 alelnök, az ügyvezető elnök, az ügyvezető titkár és a 4 elnökségi
tag, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak (vezető
tisztségviselők), továbbá a Választmány tagjainak megválasztása titkos
szavazással az általános érvényű 4 éves időszakra;
• az éves beszámoló – ezen belül az EOQ MNB vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – és a közhasznúsági melléklet elfogadása nyílt szavazással;
• az Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása nyílt szavazással;
• más szervezetekkel való egyesülés vagy feloszlás/megszüntetés kimondása
titkos szavazással.
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik egyszerű szavazattöbbséggel (50% +1fő) és
nyílt szavazással

a) az éves költségvetés elfogadása;
b) a vezető tisztségviselők az EOQ MNB-vel való munkaviszonyának
létesítése esetén a munkáltatói jogok gyakorlása, beleértve a díjazás
megállapítását is;
c) a Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatának jóváhagyása;
d) a szakbizottsági tisztségviselőinek megválasztása az általános érvényű 4 éves
időszakra,
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e) a jelenlegi és korábbi EOQ MNB tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
f) a végelszámoló kijelölése.
Rendkívüli Közgyűlést kell az EOQ MNB vagy a Felügyelő Bizottság
elnökének összehívni, ha
a) az EOQ MNB vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az EOQ MNB előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni;
c) az EOQ MNB céljainak elérése veszélybe került.
4.3. Választmány
A Választmány az EOQ MNB választott tanácsadó testülete, amely az Elnökség 9
tagjából és 40 választmányi tagból áll.
A Választmány hatásköre:
• az EOQ MNB működésének figyelemmel kísérése;
• a szakbizottsági tevékenység összehangolása és értékelése;
• az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, valamint az EOQ
MNB Etikai Szabályzatának jóváhagyása;
• az EOQ MNB éves célkitűzéseinek, programjának és költségvetésének
megtárgyalása;
• az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet véleményezése.
A Választmány a mindenkori választásokat megelőző ülésén tiszteletbeli elnököt
választhat.
A Választmány évente legalább egy alkalommal ülésezik, melyeket az EOQ MNB
elnöke 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. Határozatképtelenség
esetén a Választmányt azonos napirenddel 30 napon belüli időpontra össze lehet
hívni, mely esetben a Választmány már a megjelentek számától függetlenül
határozatképes, ha a távolmaradás következményeire a választmányi tagok
figyelmét külön felhívták. Az üléseken 50% + 1 fő szavazattöbbséggel hozott
határozatokról jegyzőkönyv készül, amely a 3. fejezetben foglalt módon kerül
nyilvánosságra.

4.4. Elnökség
Az Elnökség 9 tagú, amely az elnökből, a 2 alelnökből, az ügyvezető elnökből és
az ügyvezető titkárból, valamint 4 elnökségi tagból áll. A Felügyelő Bizottság
elnöke tanácskozási joggal vesz részt az elnökségi üléseken.
Az Elnökség az EOQ MNB vezető és operatív ügyintéző szerve. Az Elnökség
feladata a Közgyűlések és a Választmány üléseinek előkészítése, valamint az
elnökségi tagok jogai és kötelességei gyakorlásának összehangolása.
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A Elnökség hatásköre:
• az EOQ MNB szakmai és gazdasági tevékenységének irányítása;
• a szakbizottsági tevékenység felügyelete;
• a Közgyűlés és a Választmány ülésének előkészítése;
• az EOQ MNB éves célkitűzéseinek, feladatainak, programjának kialakítása;
• az éves költségvetés megtárgyalása és előkészítése közgyűlési jóváhagyásra;
• a tagdíjak és a támogató tagdíjak mértékének meghatározása;
• döntés a kitüntetések odaítéléséről;
• az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet megtárgyalása és előkészítése
közgyűlési jóváhagyásra;
• javaslatok kidolgozása a Közgyűlés és a Választmány számára.
Az Elnökség évente legalább két alkalommal tart ülést, amelyet az EOQ MNB
elnöke a napirendet tartalmazó írásos meghívóval hív össze. Az Elnökség
határozatképes, ha az elnökségi tagok közül legalább 5 fő jelen van. Az üléseken
50% + 1 fő szavazattöbbséggel hozott határozatokról jegyzőkönyv készül, amely a
3. fejezetben foglalt módon kerül nyilvánosságra.

4.5. Vezető tisztségviselők
Az elnök
• irányítja az EOQ MNB működését a vonatkozó hatályos jogszabályok és az
Alapszabály keretei között;
• vezeti az EOQ MNB szakmai és gazdasági tevékenységét;
• gyakorolja a munkáltatói jogokat;
• képviseli az EOQ MNB-t 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 az elnökségi, választmányi és közgyűlési előterjesztéseket,
gondoskodik
ezen
szervek
előírásszerű
összehívásáról,
üléseik
lebonyolításáról.
Az ügyvezető elnök és ügyvezető titkár
• az elnök irányítása mellett szervezi az EOQ MNB működését és szakmai
tevékenységét;
• az elnökkel együttesen vagy külön-külön is képviseli az EOQ MNB-t
Magyarországon a kormányzattal, a hatóságokkal, a különböző
intézményekkel és más jogi személyekkel való együttműködés során;
• elkészíti az elnökségi, 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.
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4.6. Ügyvezetés
Az Ügyvezetés az elnökből, az ügyvezető elnökből és az ügyvezető titkárból
áll, akiknek a feladatkörébe tartozik
a) az EOQ MNB napi ügyeinek vitele;
b) az előterjesztések és beszámolók előkészítése;
c) az éves költségvetés előkészítése;
d) az EOQ MNB gazdálkodása és az egyesületi vagyon kezelése;
e) az EOQ MNB vonatkozó érvényes jogszabályok és az Alapszabály
szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának
előkészítése;
f) a tagság értesítése a Közgyűlés összehívásáról megküldésével, valamint
az EOQ MNB tanfolyamairól és rendezvényeiről;
g) az EOQ MNB továbbképző tanfolyamainak szervezése és az EOQ MNB
tanúsítvánnyal rendelkezők nyilvántartása;
h) az EOQ MNB rendezvényeinek szervezése önkéntesek bevonásával;
i) a tagfelvétel, a tagság nyilvántartása és a tagdíjak beszedése;
j) a „Minőség és Megbízhatóság” előfizetőinek nyilvántartása és a
szakfolyóirat terjesztése;
k) az EOQ MNB határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb
könyveinek vezetése;
l) az EOQ MNB működésével kapcsolatos iratok megőrzése.
4.7. Felügyelő Bizottság
Az Felügyelő Bizottság 5 tagú, elnökét és 4 tagját a Közgyűlés titkosan választja
meg. Ez a szerv az EOQ MNB felügyeleti ellenőrző szerve.
A Felügyelő Bizottság Működési Szabályzatát maga állapítja meg, amelyet a
Közgyűlés hagy jóvá, és amely az Alapszabály mellékletét képezi.
Az Felügyelő Bizottság ülésein hozott határozatokról jegyzőkönyv készül, amely
a 3. fejezetben foglalt módon kerül nyilvánosságra.

4.8. 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,
amelyet a Választmány hagy jóvá.
Az Etikai Bizottság ülésein szavazattöbbséggel hozott határozatokról jegyzőkönyv
készül, melyek az EOQ MNB székhelyén és az Etikai Bizottság tagjainál
megtekinthetőek.
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4.9. Összeférhetetlenségi szabályok
Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai az EOQ MNB vezető tisztségviselői,
akikre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
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 az Elnökség 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 az EOQ MNB által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.)

5. Az EOQ MNB megszűnése
Az EOQ MNB megszűnik, ha
• feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés
háromnegyedes szavazattöbbséggel kimondja;
• arra jogosult szerv feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

6. Az EOQ MNB 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.
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7. Záró rendelkezések
Az EOQ MNB Alapszabályát a jogfolytonosan létrehozók 1991. november 4-én
megtárgyalták és elfogadták, amely alapján az EOQ MNB-t a Fővárosi Bíróság
1992. február 13. napján 4264. sorszám alatt 14.Pk.67840/1991/1. számú bejegyző
határozatával társadalmi szervezetként nyilvántartásba vette.
A Fővárosi Bíróság 2000. december 7-én az EOQ MNB-t 1998. január 1.
napjától közhasznú szervezetté átsorolta.
Az Alapszabály módosítását az 1995. február 23-án megtartott Közgyűlés hagyta
jóvá.
Az Alapszabály második módosítását az 1997. június 5-én megtartott Közgyűlés
hagyta jóvá.
Az Alapszabály harmadik módosítását az 1998. május 21-én megtartott Közgyűlés
hagyta jóvá.
Az Alapszabály negyedik módosítását a 2000. október 4-én megtartott Közgyűlés
hagyta jóvá.
Az Alapszabály ötödik módosítását a 2002. május 29-én megtartott Közgyűlés hagyta
jóvá.
Az Alapszabály hatodik módosítását a 2005. március 30-án megtartott Közgyűlés
hagyta jóvá.
Az Alapszabály hetedik módosítását a 2008. május 22-én megtartott Közgyűlés
hagyta jóvá.
Az Alapszabály nyolcadik módosítását a 2009. május 27-én megtartott Közgyűlés
hagyta jóvá.
Az Alapszabály kilencedik módosítását a 2013. május 28-án megtartott Közgyűlés
hagyta jóvá.
Az Alapszabály tízedik módosítását a 2014. május 14-én megtartott Közgyűlés hagyta
jóvá.

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 2013. évi V.
törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
Budapest, 2014. május 14.

képviselő

képviselő

képviselő

Dr. Molnár Pál

Pallóné Dr. Kisérdi Imola

Dr. Boross Ferenc

elnök

ügyvezető elnök

ügyvezető titkár
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A Felügyelő Bizottság Működési Szabályzata
A Ptk 3:82 § (1) értelmében kötelező Felügyelő Bizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele
nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma meghaladja a száz főt. Az Európai
Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület (a továbbiakban: EOQ MNB) az 1992.
évi átalakulásától kezdve működtet Ellenőrző Bizottságot, amelynek neve az Alapszabály 10.
módosított változata szerint Felügyelő Bizottság.
1. A Felügyelő Bizottság működése
a) A Felügyelő Bizottság elnökét és 4 tagját az EOQ MNB Alapszabálya szerint a Közgyűlés 4
évre választja.
b) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét, munkatervét, ellenőrzési tervét maga állapítja meg.
c) A Felügyelő Bizottság üléseit – a napirend közlésével – a Felügyelő Bizottság elnöke hívja
össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság
bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon
belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag jogosult az ülés
összehívására.
d) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjai közül legalább 3 jelen van; határozatát
egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
e) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A
Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a szervezet tagjai, illetve munkáltatója nem
utasíthatja.
f) Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését
összehívja, az EOQ MNB elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének
helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést.
g) A Felügyelő Bizottság egyebekben a Működési Szabályzatát maga állapítja meg, amelyet a
Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság Működési Szabályzata az EOQ Magyar Nemzeti
Bizottság Egyesület Alapszabályának mellékletét képezi.
2. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelességei
a) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az EOQ MNB működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az EOQ MNB könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
b) Az átvizsgálás eredményeiről jelentést készít a Közgyűlés részére.
c) A Felügyelő Bizottság tagjai EOQ MNB Alapszabálya szerint tanácskozási joggal részt
vehetnek a Közgyűlés és az Elnökség ülésein.
d) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- az EOQ MNB működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
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következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv
döntését teszi szükségessé,
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó mulasztás merült fel.
e) A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől
számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
f) A Felügyelő Bizottság jogosult haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg.
g) A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása
nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a
Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
3. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az EOQ MNB Elnökségének tagja;
b) az EOQ MNB-vel ezen megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály
másként nem rendelkezik;
c) az EOQ MNB cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az EOQ MNB által tagjának a tagsági jogviszony
alapján az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást – ;
d) az a-c pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Felügyelő Bizottság
tagja az a személy, aki korábban olyan civil szervezet vezető tisztségviselője volt –
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
5. 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.
Budapest, 2014. május 14.
Dr. Szigeti Tamás
a Felügyelő Bizottság elnöke

Az EOQ MNB Felügyelő Bizottságának Működési Szabályzatát a 2014. évi Közgyűlés
jóváhagyólag elfogadta, amely az EOQ MNB Alapszabályának mellékletét képezi.
Budapest, 2014. május 14.
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