A Felügyelőbizottság jelentése 2022
Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága Közhasznú Egyesület a
világot többszörösen átjáró koronavírus járvány idején is zavartalanul működött.
Az EOQ MNB a minőség iránti elkötelezettségén alapuló közérdekű misszióját képviselő
periodika, a „Minőség és Megbízhatóság” c. tudományos szakfolyóirat kiadása is rendben
ment. A kiadás mérlege az előző évekhez képest csökkenő mértékű veszteséggel zárult. A
szakfolyóirat kiadása, nagy anyagi terhet jelent az EOQ MNB Közhasznú Egyesület számára.
Pályázati támogatást – érthetetlen módon – eddig nem sikerült elnyerni. Erre várhataóan a
jövőben sem lehet számítani. Ugyanakkor a szakfolyóirat megszüntetése értékes
szakismeretektől fosztaná meg az EOQ MNB Egyesület tagjait és az előfizetőként érdeklődést
mutató más minőségügyi szakembereket. A térítésmentesség megszüntetésével egyidejűleg
többletszolgáltatást tettünk lehetővé, amely szerint a szintén megküldésre kerülő linken
keresztül a 2006 óta a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban megjelent cikkek 25
témacsoportba sorolva a tagok és az erre előfizetők számára ugyancsak negyedévente
megküldött linken keresztül válik elérhetővé. A szakfolyóirat főszerkesztője a költségek
csökkentése érdekében főszerkesztői honoráriumról évek óta lemondott, így az összeget 2021ben sem fizette ki az Egyesület.
A 2021. évre előirányzott költségvetési mérleg teljes egyensúlyban maradt: a teljes bevétel
24.553 mFt, a teljes kiadás pedig 24.700 mFt lett (a tervezett 26 millió forintos bevétellel
szemben 26 millió forint kiadás állt szemben).
Az EOQ MNB a pénzügyi környezet változásának hatására tagdíj-emelésre kényszerült. Az
egyéni tagdíjakat 1.000 forinttal, a jogi tagdíjakat pedig 10.000 forinttal emelte meg. Így a az
egyéni tagdíj 6.000, a jogi tagdíj pedig 40.000 Ft-ra emelkedett. Az egyesületi tagdíjakra
vonatkozó előirányzat csekély mértékben túlteljesült.
Az EOQ MNB 2021-ben negyvennégy rendezvényt tartott, amelyen összesen 22.800
érdeklődő vett részt. A 44 rendezvény keretein belül 5 nagyobb volumenű konferenciát, 12
tanfolyamot és 27 szakbizottsági rendezvényt tartottak. Utóbbiak részvételi díj nélküli
rendezvények voltak.
Az EOQ MNB 2021-ben is lebonyolította a nemzetközi keretek között zajló „Minőség és
Innováció 2021” pályázatot. A pályázatok közül 7 pályázat nemzeti díjat nyert. EOQ MNB
elismerő oklevélben pedig 2 pályázat részesült. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
1.500.000 Ft támogatást biztosított a nemzetközi program lebonyolításához.
Az EOQ MNB-nek az Európai Minőségügyi Szervezetben fennálló, tagsági viszonya éves,
6.160 € összegű díjához ugyancsak az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2.000.000 Ft
támogatással járult hozzá, amely a teljes tagsági díj 90%-át tette ki. A forint árfolyamromlása
miatt a támogatás összegét még 250.000 Ft-tal kellett kiegészíteni.
A koronavírusjárvány természetesen csökkentette az EOQ MNB partnereinek aktivitását, így
a 2021. év 24,5 millió forintos bevétele elmaradt az előző évekhez képest. A „Minőség és
Megbízhatóság” c. tudományos szakfolyóirat kiadásából adódó veszteség 2021-ben 147.000
Ft volt. Úgy vélem, hogy a magyar szakmai élet számos területének minőségügyi kérdéseit

érintő unikális periodika kiadása az előbb említett csekély veszteség ellenére is rendkívül
indokolt.
Az EOQ MNB gazdálkodása a 2011. évi CLXXV. törvény 32. § előírásai szerinti
közhasznúsági kritériumoknak eleget tett, hiszen a törvényben előírt hat kritérium közül csak
kettőt nem sikerült teljesíteni: az üzleti év adózott eredménye csekély mértékben negatív lett,
illetve az EOQ MNB számára felajánlott 1%-os személyi jövedelemadó-felajánlások nem
érték el a bevétel 2%-át. A felajánlott összeg 237.000 Ft volt.
Az EOQ MNB magyarországi illetékességi körben 2021-ben 89 új, illetve megújított EOQ
MNB oklevelet (tanúsítványt) adott ki. Ezek közül az általános, „Minőségügyi
Rendszermenedzser” képesítéshez adták ki a legtöbb oklevelet, 37 esetben. Ez a szám is jelzi,
az EOQ MNB szakmai jelentőségét az általános minőségirányítási területen is.
Az EOQ MNB fegyelmezett gazdaságpolitikája következtében 2021-ben az Egyesület
kiadásai a tervezetthez képest 1.300.000 Ft-tal kisebben lettek.
Az EOQ MNB Közhasznú Egyesület 2021. évi pénzügyi kimutatásait áttekintve
megállapítom, hogy az azokban foglalt tételek a valóságot tükrözik és az Egyesület
vezetőségének fegyelmezett pénzpolitikai tevékenységéről tanúskodik.
A beszámolót a Felügyelőbizottság nevében elfogadom.
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