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https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke  
 

A névjegyzék a 2011. évi CLXXXI. törvény 86.§ (1) bekezdése szerint közhiteles. 

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület 
15. verzió, 2022.05.27. 

A szervezet alapadatai 
Szervezet nyilvántartási száma 01-02-0004264 
Megnevezés EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület 
Rövidített név EOQ MNB Egyesület 
Idegen nyelvű elnevezés Hungarian National Committee for EOQ (HNC for EOQ) 
Székhely ország Magyarország 
Szervezet székhelye 1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/B. 
Szervezet típusa Egyesület 
Állapot Nyilvántartásba vett 
Országos azonosító 0100/67840/1991/678401991 
Eljáró bíróság neve Fővárosi Törvényszék 
Ügyszám 0100/Pk.67840/1991 
Bírósági határozat száma 39 
Jogerőre emelkedésének 
időpontja 2022.05.27 

Bejegyzés típus Változtatás 
Bejegyzés dátuma 2022.05.27 
Régi nyilvántartási szám 
formátum 4264/1991 

Létesítő okirat kelte 2022.05.12 
Egyesület formája egyesület 
Cél szerinti besorolása oktatási tevékenység 
Folyamatban lévő eljárás típusa Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve 
Folyamatban lévő eljárás 
kezdete Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve 

Közhasznú jogállás 
megszerzésének / 
módosításának / törlésének 
időpontja 

2015.06.26 

Közhasznúsági fokozat Közhasznú 
Elektronikus kapcsolattartási 
cím: 18007985 

Cél szerinti leírás A szervezet célja, hogy az önkéntesség elvén alapuló tagsági 
viszony és szervezet keretében, önkormányzati elven szervezze 
a tagok közös tevékenységét az Európai Minőségügyi Szervezet 
(EOQ) és más nemzetközi szervezetek minőségügyi 
törekvéseinek megismertetésével, adaptálásával, a hazai 
minőségi színvonal fejlesztése és nemzeközi 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. A 
szervezet a célok elérése érdekében a következő 
tevékenységeket látja el: - tudományos tevékenység, kutatás - 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - 
fogyasztóvédelem - európai integrációs elősegítése. 
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Vagyonfelhasználás mértéke Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve 
Vagyonfelhasználás mód Vagyonfelhasználás módja - nincs bejegyezve 
Általános rendelkezés a 
képviselet gyakorlásának 
módjáról 

Általános rendelkezés nincs bejegyezve 

 

A szervezet képviselői 
Neve Pr. Dr. Molnár Pál József elnök 
Képviseleti jog terjedelme Általános 
Képviseleti joggyakorlás módja Önálló 
Megbízás időtartama 4 év 
Megbízás megszűnésének 
időpontja 2025.10.06 

A megszűnés tényleges 
időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 

 

Neve Dr. Boross Ferenc társelnök 
Képviseleti jog terjedelme Általános 
Képviseleti joggyakorlás módja Önálló 
Megbízás időtartama 4 év 
Megbízás megszűnésének 
időpontja 2025.10.06 

A megszűnés tényleges 
időpontja A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve 
 

Származtatott jogi személyek lista: Származtatott jogi személy nincs bejegyezve 
Jogelőd / jogutód szervezetek lista: Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve 
Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista: Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve 
 

Adószámadatok 
Adószám 18007985-2-41 
Adószám státusza Bejegyzett 
Adószám megszerzésének / 
felfüggesztésének / törlésének 
időpontja 

1991.11.14 

Közösségi adószám HU18007985 
Közösségi adószám státusza Bejegyzett 
Közösségi adószám 
megszerzésének / 
felfüggesztésének / törlésének 
időpontja 

1991.11.14 

Statisztikai számjel 18007985-8559-529-01 
Statisztikai számjel státusza Bejegyzett 
Statisztikai számjel 
megszerzésének / 
felfüggesztésének / törlésének 
időpontja 

2016.04.13 

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók 
Neve OTP Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi számlaszám 11713005-20136631 
Pénzintézet címe 1051 Budapest, Nádor utca 16. 

 

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás: Nincs eljárás folyamatban 
Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve 
Adatváltozások száma: 8    Megjelenített verzió: 15    Beszámolók: (12)    Közzétételek: (1) 


