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JEGYZŐKÖNYV
az EOQ MNB Elnökségének üléséről 

Időpont: 2021. május 12., az elnökségi tagok mailben történő szavazata alapján 

Helyszín: Ülés tartása nélküli határozathozatal, info@eoq.hu  

Szavazatukat megküldték:  Anwar Mustafa Dr., Boross Ferenc Dr., Lakat Károly, 
Mikó György István, Molnár Pál Dr., Szegedi Erzsébet, Takács János 
Várkonyi Gábor és Vass Sándor. 

1. Az éves közgyűlés anyagainak megküldése az elnökség részére

A közgyűlési anyagokat elnökünkkel egyeztetve 2021. május 6-án mailben az elnökségi 
tagoknak megküldtem: 

Tisztelt Elnökségi Tagok! 

Közgyűlésünket a rendkívüli helyzetre való tekintettel jelenleg nem tudjuk megtartani, így 
az éves közgyűlés anyagainak elfogadását az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 
(csatolt: 502_2020-Korm-rendelet.pdf) értelmében az anyagok elektronikus megküldést 
követően ülés tartása nélküli határozathozatallal az elnökségi tagok mailben történő 
szavazata alapján tesszük meg. 

1. Szeretném tájékoztatni az Elnökséget, hogy a 2020. évi Évkönyvünk 2021. március 19-
töl elérhető honlapunkon: https://eoq.hu/emlek/20evk.pdf és ez bővített formában 
tartalmazza az éves beszámolót. 

2. Az Egyesület 2020. évi összefoglaló elszámolását az Évkönyv 62. oldala tartalmazza.

3. Dr. Szigeti Tamásnak a Felügyelő Bizottság elnökének jelentését csatolom:
fb-jelentes.pdf

4. Közhasznúsági jelentés: „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2020. év” anyagot és mellékleteit
elfogadásra javaslom és csatolom:

OBHGEPI_PK_642_EOQ_MNB_Közh.pdf, PK-642-02-besz.pdf, PK-642-03-kieg.pdf

5. Az Egyesület 2021. évi költségvetését elfogadásra előterjesztem és csatolom:
2021-évi-költségvetés.pdf

A már tavaly esedékessé vált tisztségviselő-választást a csatolt kormányrendelet 
értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napjáig megtartandó választáson kell 
megtartani. 

Kérem az elnökségi tagokat, hogy szavazatukat legkésőbb 1 héten belül megküldeni 
szíveskedjenek. 

Üdvözlettel: 

Dr. Molnár Pál 
elnök 
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2. Az elnökségi tagok szavazatainak beérkezése 

Anwar Mustafa Dr.: mind az 5 előterjesztést elfogadta (2021.05.07. 15:26) 

Boross Ferenc Dr.: mind az 5 előterjesztést elfogadta (2021.05.07. 9:28) 
Lakat Károly: mind az 5 előterjesztést elfogadta (2021.05.06. 15:19) 
Mikó György István: mind az 5 előterjesztést elfogadta (2021.05. 11. 7:28) 

Molnár Pál Dr. : mind az 5 előterjesztést elfogadta (2021.05.07. 14:21) 

Szegedi Erzsébet: mind az 5 előterjesztést elfogadta (2021.05.11. 9:14) 

Takács János: mind az 5 előterjesztést elfogadta (2021.05.06. 14:59) 

Várkonyi Gábor: mind az 5 előterjesztést elfogadta (2021.05.09. 11:07) 

Vass Sándor: mind az 5 előterjesztést elfogadta (2021.05.08. 10:41) 

Minden elnökségi tagunk a megküldéssel előterjesztett anyagokat elfogadta. 

3. Az elnökségi tagok által elfogadott anyagok nyilvánosságra hozása 

Jelen jegyzőkönyvvel az elfogadott közhasznúsági dokumentumokat a könyvelőknek 
megküldöm a bírósághoz való beküldésre. 

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét és mellékleteit a honlapunkra felteszem. 

Budapest, 2021. május 12. 

 

 

 Dr. Boross Ferenc 
 ügyvezető elnök 
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502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő
szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések

újbóli bevezetéséről1

1 Hatályon kívül helyezte: ugyane rendelet 35. § (2). Hatálytalan: 2021. II. 8-tól. Újbóli
hatálybalépésére lásd: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) 12. Ahol a kormányrendelet a
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet említ, azon a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet 1. § szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. Hatályon kívül helyezve: Magyarország
Alaptörvénye 53. cikk (3) alapján. Hatálytalan: 2021. II. 23-tól. Hatályát a 80/2021. (II. 22.) Korm.
rendelet 1. § 12. 2021. V. 23-ig meghosszabbította.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 35. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma
elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti
országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. A jogi személyekre vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje
alatt a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyeknek és a nem jogi
személy szervezeteknek (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt:
jogi személy) e rendelet hatálybalépésének napjától a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.), illetve a jogi személyre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket az ezen alcímben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazniuk.

(2) E rendelet hatálybalépésének napjától a jogi személyeknek a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban:
Vmtv.) 51. alcímében foglalt rendelkezések helyett ezen alcím rendelkezéseit
kell alkalmazniuk.

2. § (1) Ha a jogi személy döntéshozó szerve vagy az egyszemélyes jogi
személy tagja (alapítója, az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy) a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó kijárási korlátozások, illetve a védelmi
intézkedések betartása mellet sem akadályozott a döntéshozatalban, a
döntéshozó szerv működésére vagy az egyszemélyi tag (alapító, az alapítói
jogok gyakorlására jogosult személy) döntéshozatalára e rendeletben foglalt
rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

(2) A 7. § rendelkezéseit, továbbá a jogi személynek a döntéshozó szerven
kívüli szerveire a 6. § rendelkezéseit az (1) bekezdés szerinti esetben is
alkalmazni lehet.
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3. § (1) A 2. §-ban foglalt kivétellel a jogi személy döntéshozó szervének
ülése - ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható meg olyan
módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem,
ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került.

(2) A jogi személy döntéshozó szervének
a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő

részvételével tartható meg, vagy
b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az

ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés
kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,
akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak
feltételeiről nem vagy az e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.

(3) Ha a jogi személy tagjainak száma legfeljebb öt fő, és a döntéshozó szerv
határozatképessége a (2) bekezdésben meghatározott módon történő
határozathozatallal előre láthatóan biztosítható, a döntéshozó szerv
határozathozatalára a 4. § szerinti módon kell hogy sor kerüljön azzal, hogy a
döntéshozatal módját és feltételeit úgy kell meghatározni, hogy a
döntéshozatalban valamennyi tag részt tudjon venni. A döntéshozó szerv
határozathozatalára a (2) bekezdés és a 4. § szerinti módon kerül sor akkor is,
ha az öt főt meghaladó, de tíz főt meg nem haladó taglétszámú jogi személy
esetén a szavazatok többségével rendelkező tagok azt kérik, a tíz főt
meghaladó taglétszámú jogi személy esetén pedig, ha a jogi személy
ügyvezetése - vagy az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság
esetén a tulajdonosi joggyakorló - azt kezdeményezi.

(4) Ha jogszabály a jogi személy döntéshozó szerve vagy más szerve
ülésének nyilvánosságát írja elő, a veszélyhelyzet ideje alatt e rendelet
szabályai szerint megtartott ülésre vagy más döntéshozatali eljárásra a
nyilvánosság követelménye nem vonatkozik.

(5) Ha a jogi személynek egy tagja vagy alapítója van - ideértve az alapítói
jogok gyakorlására jogosult személyt is -, a döntéshozó szerv hatáskörében az
egyedüli tag vagy alapító írásban határoz, és a döntés az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.

4. § (1) Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök
használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól
nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a
szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy
ügyvezetése - több önállóan eljáró vezető tisztségviselő esetén a munkáltatói
jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő - jogosult a következő
rendelkezések betartása mellett:

a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17.
§ (3) bekezdése], és a határozat tervezetét a taggal közölni kell,

b) elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan
ba) meg kell határozni az igénybe vehető, a tagok azonosítását és a tagok

közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus
hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat,

bb) ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem
ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját,

c) ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén
ca) a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,
cb) a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell,
cc) a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus

hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti,



Netjogtár

3. oldal

Frissítve: 2021. április 26. 15:13
Hatály: 2021.III.28. - 2021.V.22.
Magyar joganyagok - 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet  - a veszélyhelyzet során a sze

cd) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a
tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének
neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése - több határozati
javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat, és

ce) a tag a szavazatát a 7. §-ban meghatározott módon is megküldheti.
(2) A jogi személy felügyelőbizottsága tagjának és a jogi személy állandó

könyvvizsgálójának tájékoztatására és a döntéshozó szerv ülésén való
részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor.

(3) A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó
szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A
jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti
ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen
elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az
ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.

(4) A jogi személy ügyvezetése köteles - ideértve a rendelkezésére álló
elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő
elektronikus eszköz segítésével történő tájékoztatást is - megtenni mindent
annak érdekében, hogy a tagok a döntéshozatallal összefüggő, az (1) bekezdés
szerinti tájékoztatást és okiratokat megkapják, valamint, hogy a meghozott
döntésekről tájékoztatást kapjanak.

5. § (1)1

1 Módosította: 608/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 9. § a).

 Ha a 3. § (3) bekezdésében meghatározott eset nem áll fenn, a
döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó, azonban a jogi személy törvényes
működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet
kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében
felmerülő halaszthatatlan ügyekben, ideértve a számviteli törvény szerinti
beszámoló elfogadását és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést
is, - a (2) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal - a jogi személy
ügyvezetése határoz.

(2) A jogi személy ügyvezetése
a) a jogi személy létesítő okiratát nem módosíthatja, kivéve, ha arra a

veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő jogszabály rendelkezése alapján van
szükség,

b) a jogi személy jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet,
c) a jogi személy átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem

határozhatja el, és folyamatban lévő átalakulásban, egyesülésben vagy
szétválásban a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben nem dönthet,

d) korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság esetén a jegyzett tőke
leszállításáról nem dönthet,

e) pótbefizetésről vagy egyéb tőkepótlásról csak akkor dönthet, ha az a
tagok jogi személyben fennálló részesedése mértékét nem érinti, és a
pótbefizetésre vagy egyéb befizetésre kötelezettek ehhez előzetesen írásban
hozzájárulnak.

(3) Az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság ügyvezetése az
(1) bekezdésben meghatározott ügyekben csak akkor dönthet, ha a
döntéshozatalra előzetesen felhatalmazást kapott az állami tulajdonostól, vagy
a tulajdonosi joggyakorlótól és a (4) bekezdésben meghatározott feltétel is
teljesül.
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(4) A jogi személy ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti döntést csak akkor
hozhat, ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a
döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a szavazatok
51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak, ha
a jogi személynek a Ptk. szerinti többségi befolyással vagy minősített
többséggel rendelkező tagja van, akkor e tag az előzetes írásbeli
véleményében a határozati javaslattal szemben nem tiltakozik.

(5) A számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálata elvégezhető
akkor is, ha beszámolóról az (1) bekezdés alapján a jogi személy ügyvezetése
határoz. Ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik, a jogi személy
ügyvezetése a beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének
birtokában dönthet.

(6) A jogi személy ügyvezetésének (1) bekezdés szerinti döntése a
döntéshozó szerv határozatának minősül, és e rendelet eltérő rendelkezése
hiányában végrehajtható. A jogi személy ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti
döntéséért a Ptk. 3:24. §-a szerint felel a jogi személlyel szemben.

(7) Az (1) bekezdés szerint meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését
követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés
napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi
döntést megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt
megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

(8) A jogi személy ügyvezetése köteles - ideértve a rendelkezésére álló
elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő
elektronikus eszköz segítésével történő tájékoztatást is - megtenni mindent
annak érdekében, hogy az (1) bekezdés szerinti döntésekről a tagok
tájékoztatást kapjanak. Ha a jogi személyre vonatkozó előírás a döntéshozó
szerv határozatának vagy az üléssel összefüggő egyéb iratnak a közzétételéről
vagy a nyilvántartó bírósághoz való benyújtásáról rendelkezik, a jogi személy
ügyvezetésének e § szerint hozott döntését kell közzétenni, valamint
benyújtani.

6. § (1) A jogi személy vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete,
felügyelőbizottsága, audit bizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő
okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve (a továbbiakban
együtt: testület) üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más
személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is
megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést folytathat, és a jogi személy
irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja. Ha az
elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő
elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs
elfogadott eljárásrend vagy az eltér az e rendeletben foglaltaktól, az ülésezés
és a döntéshozatal szabályait a testület elnöke, akadályoztatása esetén
helyettese, ennek hiányában az elnök által kijelölt, mindezek hiányában az
ügyvezetés által felkért tag határozza meg és közli az érintettekkel. Az
ülésezésre és a döntéshozatal szabályaira a veszélyhelyzet során a személy- és
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről
szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet vagy a Vmtv. rendelkezéseinek
alkalmazásával meghatározott korábbi eljárásrend e rendelet hatálya alatt is
alkalmazható. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus
üzenetváltással (e-mail) is történhet.
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(2) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a testület tagjainak létszáma a
törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt szám alá csökken, vagy a tag az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány miatt egyébként nem tud eljárni, a többi tag jogosult a
határozathozatalra. A határozatképességre vonatkozó szabályokat a
döntésképes tagok száma alapján kell meghatározni, és határozatot ebben az
esetben is szótöbbséggel kell meghozni azzal, hogy a többi tag kiesése esetén
a határozathozatalra - a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - egy
személy is jogosult.

(3) Az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok esetében, ha
a tulajdonos vagy az állami tulajdonosi joggyakorló által jelölt testületi tag
nem tud az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány miatt eljárni, a tulajdonos vagy a tulajdonosi joggyakorló
jogosult a testületbe helyettesítő tagot jelölni azzal, hogy a helyettesítő tag a
testületi tag akadályoztatásának vagy a veszélyhelyzet megszűnéséig járhat el
a tulajdonos vagy a tulajdonosi joggyakorló döntésének megfelelően.

(4) Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának,
valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje
alatt szűnik meg - kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja
szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy
bíróság határozatával történő megszűnés esetét -, a megbízatás alapítói
határozat vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet
megszűnését követő 90. napig fennmarad, és a vezető tisztségviselő, a
testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig
köteles feladatát ellátni. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának lejárta
esetén a szükséges intézkedések meghozatalára az 5. § alkalmazása esetén a
jogi személy ügyvezetése is jogosult.

7. § (1) A jogi személy szervei az írásbeli jognyilatkozatokat - ideértve a
döntéshozó szerv működésével összefüggő okiratokat is - a tag elektronikus
levelezési címére (e-mail-cím) is megküldhetik. Ha a jogi személy létesítő
okiratából más nem következik, az írásbeli jognyilatkozatot minősített vagy
minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással
vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés-szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni.

(2) A tagok a jogi személlyel kapcsolatos jognyilatkozataikat elektronikus
üzenetben (e-mail) is közölhetik a jogi személlyel. Ha a jogi személy létesítő
okiratából más nem következik, a jogi személy tagnak a jognyilatkozatát
minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú
elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés-szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírnia. Ha a
jogi személy létesítő okiratából más nem következik, a természetes személy
tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban a
jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia
kell.

(3) Az e § szerinti, elektronikus üzenetben foglalt nyilatkozat elektronikus
írásbeli jognyilatkozatnak minősül.

8. § (1) A jogi személy döntéshozó szerve vagy ügyvezetése a Vmtv. vagy e
rendelet rendelkezéseinek megfelelően hozott határozata bírósági
felülvizsgálata során az érintett határozat bírósági hatályon kívül helyezésére
annak létesítő okiratba ütközése miatt nem kerülhet sor, ha a határozat
kizárólag a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendezések
alkalmazása miatt ütközik a létesítő okiratba.
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(2) Korlátolt felelősségű társaság esetén, ha a Ptk. 3:189. §-ában, illetve a
törzstőke kötelező leszállítása esetén a Ptk. 3:202. § (1) bekezdésében és a
Ptk. 3:205. § (2) bekezdésében megjelölt határozatok meghozatalára az 5. § (2)
bekezdése szerinti korlátozás miatt nem kerülhet sor, a társaság a szükséges
intézkedésekről a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra
összehívandó rendkívüli taggyűlésen köteles dönteni.

(3) Zártkörűen működő részvénytársaság esetén, ha a Ptk. 3:270. §-ában,
illetve kötelező alaptőke-leszállítás esetén a Ptk. 3:311. §-ában és a Ptk. 3:314.
§ (2) bekezdésében megjelölt határozatok meghozatalára az 5. § (2) bekezdése
szerinti korlátozás miatt nem kerülhet sor, a zártkörűen működő
részvénytársaság a szükséges intézkedésekről a veszélyhelyzet megszűnését
követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli közgyűlésen köteles
dönteni.

9. § (1) Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén ezen alcím
rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A 3. §, a
4. §, az 5. § (4) bekezdése és a 8. § (3) bekezdése a nyilvánosan működő
részvénytársaság esetén nem alkalmazható.

(2) A nyilvánosan működő részvénytársaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk.
3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján
közzétenni, ha e rendelet hatálybalépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272.
§ (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal,
hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8
nappal kell közzétenni. A nyilvánosan működő részvénytársaság az e rendelet
hatálybalépése napján már közzétett meghívójában foglaltaktól a társaság
honlapján közzétett felhívásban eltérhet. A nyilvánosan működő
részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi
kérdésben - ideértve az alapszabály módosítását is -, továbbá az 5. § (1)
bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az ügyvezetés a
közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati
javaslatoktól eltérően is dönthet. Az e bekezdés alapján a közgyűlési
hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint közzé kell
tenni.

(3) Ha a részvényesek a (7) bekezdés szerinti feltételek szerint kérik a
közgyűlés összehívását a nyilvánosan működő részvénytársaság
ügyvezetésének a (2) bekezdés szerinti alapszabály módosítása utólagos
jóváhagyása céljából, az alapszabály módosítása a (7) bekezdés szerint
összehívott közgyűlés napját követő napon hatályát veszti, ha azt a közgyűlés
utólagosan nem hagyja jóvá.

(4) Ha a közgyűlés a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetését
döntések meghozatalára felhatalmazta - ideértve a saját részvény
megszerzésére vonatkozó döntést is -, és a felhatalmazás időtartama a
veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a felhatalmazás időtartama a veszélyhelyzet
megszűnését követő soron következő közgyűlés időpontjáig meghosszabbodik,
kivéve, ha az ügyvezetés a felhatalmazás tárgyában a (2) bekezdés alapján
döntést hozott.
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(5) A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése az üzleti év
mérlegfordulónapját követő negyedik hónap végéig köteles a társaság
számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni. A beszámoló
elfogadásával egyidejűleg az ügyvezetés az adózott eredmény
felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet. Ha a közgyűlés
összehívását a részvényesek a (6) bekezdés szerinti feltételek szerint
kezdeményezték, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a
beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta. Ha a
részvényesek a (6) bekezdés szerinti jogvesztő határidőn belül nem
kezdeményezik közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésre kerülhet, és az
ügyvezetésnek a beszámoló elfogadásáról és az osztalékról szóló döntése,
valamint az osztalék kifizetése a következő közgyűlés napirendjén nem
szerepelhet.

(6) A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés
utólagos jóváhagyása céljából a (7) bekezdés szerint kezdeményezhető a
közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a közgyűlés
összehívásának kezdeményezési joga az ügyvezetésnek a beszámolóról és az
adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra
hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása -
ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a
nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár.
A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a
veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem
kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem
kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.

(7) A veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül
a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés
összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott - az (5)
bekezdésben nem említett - közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása
céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg,
akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy e rendelet alapján közzétett
felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott
tulajdonosi megfeleltetés alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság
részvénykönyvében szerepelnek. A felhívás alapján lefolytatott tulajdonosi
megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző
részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A
közgyűlési meghívót - a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli
kézhezvételétől számított - 45 napon belül kell közzétenni.

(8) Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1.
napja, vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári
évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap első napja
közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának a (6),
illetve a (7) bekezdés szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a
soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet
ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.
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(9) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság testületi tagjának, valamint
állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik
meg - kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti
megszűnési okot és a felügyeleti jogkörben eljáró hatóság vagy bíróság
határozatával történő megszűnés esetét, valamint azt az esetet, ha a
nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a (2) bekezdés alapján
meghozza a szükséges döntéseket - a megbízatás a veszélyhelyzet lejártát
követő soron következő közgyűlés napjáig fennmarad, és a testületi tag,
valamint az állandó könyvvizsgáló eddig az időpontig köteles feladatát ellátni.

9/A. §1

1 Beiktatta: 82/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 10. §. Hatályos: 2021. II. 24-től.

 Ha jogszabály az állammal történő szerződés megkötésére határidőt
állapít meg, a veszélyhelyzet ideje alatt, a felek az előírt határidőt közös
megállapodás útján egy alkalommal legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését
követő 15. napig tartó időtartamra meghosszabbíthatják.

9/B. §2

2 Beiktatta: 155/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2021. III. 28-tól.

 Ha az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
szerinti Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház kijelölése a veszélyhelyzet ideje
alatt jár le, a kijelölés hatálya visszavonásig, de legfeljebb egy évvel -
nyilvános pályázat kiírása nélkül - meghosszabbodik.

2. A társasházakra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról

10. § A veszélyhelyzet ideje alatt a társasházak - a társasházakról szóló
jogszabályoktól eltérően - az ezen alcímben foglaltak szerint működhetnek.

11. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a társasház - a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel - nem tart közgyűlést. Ha az éves elszámolásról és a következő évi
költségvetésről való döntés vagy más kötelező döntés határideje a
veszélyhelyzet ideje alatt jár le, ezen tárgykörökben a veszélyhelyzet
megszűnését követő 90 napon belül kell a közgyűlésnek döntenie.

(2) Közgyűlést kell tartani, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező
tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat
megjelölésével írásban kérik. Ebben az esetben a döntés csak írásbeli
szavazással hozható meg, ideértve azon tárgykörökben való döntést is,
melyekben azt a szervezeti-működési szabályzat vagy korábban hozott
közgyűlési döntés kizárja. Az írásbeli szavazás módjára a szervezeti-működési
szabályzat rendelkezései az irányadók. Ilyen rendelkezés hiányában az írásbeli
szavazás részletszabályait - ideértve az eredmény megállapítását is - a
közgyűlési meghívóban kell megállapítani. Az írásbeli szavazás eredményét a
közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke - a szavazásra megjelölt
határidőt követő nyolc napon belül - írásban köteles a tulajdonostársakkal
közölni.

(3) A veszélyhelyzet ideje alatt a közös képviselő (intézőbizottság) fokozott
felelősséggel köteles eljárni.

12. § A társasház működése körében, valamint az érintettek egymás közti
viszonyaiban írásbeli nyilatkozatnak, közlésnek (a továbbiakban együtt:
nyilatkozat) minősül az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail,
internetes alkalmazás) tett nyilatkozat is, ha azonosítható

a) a nyilatkozattevő személye,
b) a nyilatkozat tartalma,
c) a nyilatkozat megtételének időpontja és
d) a címzett személye.



Felügyelőbizottsági beszámoló az EOQ MNB 2020. évi 

tevékenységéről 

 

Az EOQ MNB a 2020. évben 29 rendezvényt tartott, összesen 1246 látogatóval. A rendezvények a 

2019-ben kirobban COVID járvány miatt online-rendszerben zajlottak. A világjárvány által előidézett 

nehéz helyzet ellenére ez a szám kifejezetten jól működő szervezetre vall.  

A világjárvány kedvezőtlen hatásai természetesen az EOQ MNB-t is érintették. Ennek pénzügyi 

lecsapódása az a kb. 2 millió Ft veszteség, amellyel a szervezet a 2020. esztendőt zárta. A pénzügyi 

nehézségeket az a tény is növelte, hogy az Ipari és Technológiai Minisztérium által folyósított 2 millió 

Ft támogatás az EOQ MNB tagsági díjának csak 90%-át fedezte az EOQ nemzetközi szervezetén 

belül. A hiányzó összeget a szervezet egyéb bevételeiből, illetve megtakarításaiból kényszerült 

kipótolni.  

Ugyancsak nem teljesült az Egyesület – egyébiránt rendkívül színvonalas és nagy szakmai jelentőségű 

– tudományos szakfolyóiratának előirányzott támogatása sem, amely kb. 1 millió Ft hiányt jelentett.  

Összefoglalóan azt lehet megállapítani, hogy az Egyesület 2020. évi bevételei 3 millió Ft-tal maradtak 

el a tervezetthez képest.  

Ugyanakkor az Egyesület rendkívül feszes és fegyelmezett pénzügyi politikájának köszönhetően 

2020-ban is sikerült bizonyos kiadásokat csökkenteni. A Minőség és Megbízhatóság c. tudományos 

szakfolyóirat főszerkesztői tiszteletdíját 2020-ben sem fizette ki az egyesület a főszerkesztő 

beleegyezésével.  

A bérköltségeket 2020-ban is sikerült szinten tartani. Tagságunk személyi jövedelemadóiból 2020-ban 

245.000 Ft folyt be, amelyet az Egyesület teljes egészében a fentebb említett tudományos 

szakfolyóirat kiadási költségeinek finanszírozásához használt fel. 

A 2020. évi pénzügyi nehézségek és a világjárvány okozta helyzet ellenére az Egyesület ismételten 

erején felül teljesített. Rendezvényei, tanfolyamai híven szolgálták a hazai technikai és közéleti 

szektorok által végzett munka minőségének javítását, egyben a magyar minőségügyi szemlélet 

pallérozását. 

Asz EOQ MNB 2020. évi tevékenységét és áldozatos munkáját jó szívvel ajánlom hazánk 

döntéshozóinak figyelmébe, és bízom benne, hogy a következő időszakban a jelenleginél nagyobb 

megbecsüléssel illetik az egyesület elhivatott tevékenységét, értékelik a minőségügy folyamatos 

fejlesztése érdekében kifejtett misszióját. 

 

 

Dr. Szigeti Tamás János 

Felügyelőbizottsági elnök 

Budapest, 2021. április 30. 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

01 Fővárosi Törvényszék

Kulcsár Katalin

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

0 1 0 2 4 2 6 4    2 0 2 0

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

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3  Hibás Nyomtatva: 2021.04.26 11.15.12



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

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

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

1 0 2 6 Budapest

Nagyajtai utca

2

    

0 1 0 2 4 2 6 4    

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

1 8 0 0 7 9 8 5 2 4 1

dr. Molnár Pál

Budapest 2 0 2 1 0 4 2 0

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3  Hibás Nyomtatva: 2021.04.26 11.15.12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

44 907 43 591

44 907 43 591

17 638 15 552

748 2 442

16 890 13 110

80 83

62 625 59 226

60 170 58 188

11 782 11 782

47 501 48 388

887 -1 982

1 796 1 012

1 796 1 012

659 26

62 625 59 226

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3  Hibás Nyomtatva: 2021.04.26 11.15.12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

16 615 6 888 16 615 6 888

15 192 16 859 15 192 16 859

10 348 10 403 10 348 10 403

4 844 3 620 4 844 3 620

120 120 120 120

33 33

31 840 23 747 31 840 23 747

31 840 23 747 31 840 23 747

17 344 11 877 17 344 11 877

10 830 11 813 10 830 11 813

1 563 1 315 1 563 1 315

1 199 548 1 199 548

17 176 17 176

30 953 25 729 30 953 25 729

30 953 30 953

887 -1 982 887 -1 982

887 -1 982 887 -1 982

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3  Hibás Nyomtatva: 2021.04.26 11.15.12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

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

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

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

4 200 3 500 4 200 3 500

206 245 206 245

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3  Hibás Nyomtatva: 2021.04.26 11.15.12



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

1 0 2 6 Budapest

Nagyajtai utca

2

    

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

0 1 0 2 4 2 6 4    

1 8 0 0 7 9 8 5 2 4 1

dr. Molnár Pál

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3  Hibás Nyomtatva: 2021.04.26 11.15.13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

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

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

Szakember tanúsításra 7 401 8 730

Nemzetközi Kötelezettség teljesítésére 2 863 2 380

Tagsági jogon járó kiadványok 5 818 5 565

16 082 16 675

16 082 16 675

0 0

0 0

0 0

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3  Hibás Nyomtatva: 2021.04.26 11.15.13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

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

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

31 840 23 747

206 245

31 634 23 502

30 953 25 729

10 830 11 813

30 953

887 -1 982

80 80

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3  Hibás Nyomtatva: 2021.04.26 11.15.13



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

ÉIF/1170/2020-ITM

Innovációs és Technológiai Minisztérium

2020.01.01.-2020.12.31.

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3  Hibás Nyomtatva: 2021.04.26 11.15.13



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

IFHÁT/1323/2020-ITM Szerz

2020. június 1-től-2020. december 31-ig

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3  Hibás Nyomtatva: 2021.04.26 11.15.13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3  Hibás Nyomtatva: 2021.04.26 11.15.13
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1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b.        http://eoq.hu        Alapítva: 1972 
1530 Budapest, Pf. 21, Tel.: 2128803, Fax: 2127638, E-mail: info@eoq.hu 

Az EOQ MNB Egyesület 2020. évi gazdálkodása 
Az EOQ MNB Egyesület 2020. évi részletes tevékenységéről szóló beszámolót 

ez a fejezet, a szervezet összefoglaló pénzügyi elszámolását az M03 melléklet 

tartalmazza. A közel 2 mFt veszteséget alapvetően a pandémiás helyzet 

indokolja, amire a honlapunkra feltett 2020. évi Évkönyvünk egyes fejezeteiben 

részletesen kitértünk. 

Az alacsonyabbra tervezett és még annál is alacsonyabbra teljesített bevétel 

alapvetően 2 tételre vezethetők vissza. A többi tétel tervezett és teljesített összege 

alig tér el egymástól. Ezekhez a következő részletes információk fűzhetők: 

 A tagdíj-befizetésekre tervezett előirányzat kis mértékben túlteljesült. 

 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium nemzetközi tagdíjtámogatása, 

ami összesen ismét 2 mFt volt, az árfolyam-veszteség miatt csak alig 90%-

ban fedezte az EOQ MNB tagsági díját az EOQ-ban. 

 A rendezvényekre, tanfolyamokra és projektekre csökkentett előirányzat 

közel 5 mFt mínusszal teljesült, mivel a tanfolyamok és rendezvények 

többsége a pandémiás helyzet miatt elmaradt. Ennek megfelelően a kiadott 

tanúsítványok száma 133-ra csökkent a 2019. évi 176 tanúsítvánnyal 

szemben. A veszteséget csökkentette a „Minőség-Innováció 2020” nemzeti 

és nemzetközi projektünk ITM támogatása (1,5 mFt). 

 A tervezett egyéb támogatás, ami elsősorban az 1%-ból adódik, csaknem a 

duplájára teljesült. 

 Nem teljesült a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat bevételének 

(támogatás, előfizetés, hirdetés) előirányzata, amely ismét közel 1 mFt 

hiányt tett ki. Ezért a veszteséges szakfolyóirat hosszú távú fenntartásához a 

bevételi források jelentős mértékű növelése – főként az előfizetők és a 

támogatók számának bővítése révén – elengedhetetlennek látszik. 
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 A „Kamat és árfolyamnyereség”, valamint az „Egyéb bevételek” alatt 

befolyt összegek, meg sem közelítették a tervezett igen csekély értékeket. 

Az EOQ MNB Egyesület 2020. évi kiadásai – az ismertetett okokból – 

jelentősen, azaz több mint 3 mFt összeggel kisebbek lettek a tervezettnél. 

Az egyes kiadási tételek elemzése során elsősorban a következők állapíthatók 

meg: 

 A „Működési és bérköltségek” csak csekély mértékben lépték túl az 

előirányzatot, ami mégis valós eredmény, mivel ezt a tételt – a korábbi 

évekhez viszonyítva – tudatosan alacsonyabb szintre terveztük. 

 Az EOQ tagsági díjat az elnyert pályázati támogatásból még az adott évben 

át tudtuk utalni. Az erre fordított kiadások a forint árfolyamromlása miatt 

azonban közel 250 eFt összeggel több lett mint az egyedi pályázaton 

keresztül elnyert támogatás. 

 A „Rendezvények, tanfolyamok és projektek” kiadásai – a jelentős számban 

elmaradt tanfolyamok ráfordításainak „megtakarítása” miatt – több mint 2 

mFt összeggel lettek kisebbek a tervezett előirányzatnál. 

 A 2020. évi szakbizottsági kiadások vonatkozásában közvetlen kifizetésekre 

nem került sor. 

 Hosszabb idő után már 2017-ben, majd az elmúlt 3 évben is sikerült 

bizonyos mértékben csökkenteni a kiadásokat a „Minőség és 

Megbízhatóság” szakfolyóirat megjelentetésére, ami arra vezethető vissza, 

hogy főszerkesztői honorárium kifizetésére már több év óta nem kerül sor. 

Így ezt az eleve már alacsonyabbra tervezett kiadási összeget a 2020. évben 

sem értük el. 

 Kiemelkedő takarékosság jellemezte a beszerzéseket; ezért 2020-ban csak 

karbantartásokra jutott. Ez azonban a számítógép-park elavulása miatt 

sokáig már nem tartható fenn. 

 Az egyéb kiadások túllépéséhez a bankköltségek emelkedése és a 

felnőttképzési törvénynek való megfeleléshez szükséges továbbképzések 

vezettek. 

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

személyi intézkedések eredményeképpen sikerült 2020-ban is kedvező szinten 

tartani. A nemzetközi kötelezettségekre fordított kiadások a 2020. évben 

kedvezően alakultak, azaz külön költséget – az online hazai, továbbá az online 
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EOQ és IAQ közgyűlések és rendezvények következtében – egyáltalán nem 

igényeltek, annak ellenére, hogy az EOQ MNB Egyesület elnöke 2018-tól kezdve 

2020 végéig a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) Igazgató Tanácsának 

elnöki tisztségét is betöltötte. 

A tervezett pályázatok közül ismét kiemelendő az EOQ MNB Egyesület 

hozzávetőleges évi 2 mFt EOQ tagsági díjának kormányzati támogatása, ami a 

korábbi években is szinte mindig biztosított volt. Az Agrárminisztérium viszont – 

hosszú évek után – másra fordította az előirányzott rendezvényi támogatás teljes 

összegét, és ezért az ilyen témájú pályázatokat – így az EOQ MNB Egyesület a 

szegedi rendezvény támogatására benyújtott pályázatát is – elutasította. 

Az EOQ MNB Egyesület működése és likviditása – az összességében 

rendkívül nehéz gazdálkodási körülmények ellenére – az elmúlt évben sem volt 

veszélyben. Az Egyesület gazdasági helyzetét egyelőre a stabilitás jellemzi; 

ennek megfelelően naprakész a számlakiegyenlítés, és a befizetési 

kötelezettségek maradéktalan határidős teljesítése, ami remélhetően a következő 

évben is megoldható lesz. Ezen – a túlélést talán még lehetővé tévő helyzeten – 

negatív irányban változtathat a COVID-19 járvány további elhúzódása és az 

ezáltali kedvezőtlen általános gazdasági helyzet. 

Ezen a helyen is közétesszük, hogy az adózó állampolgárok 1%-os 

felajánlását, azaz mintegy 245 eFt összeget 2020-ban ismét a „Minőség és 

Megbízhatóság” szakfolyóirat kiadásának támogatására (veszteségeinek 

csökkentésére) fordítottuk, és egyúttal köszönetet mondunk az adományozóknak. 

Az EOQ MNB Egyesület 2020. évi mérlege és közhasznúsági jelentése az 

Egyesület Elnöksége elé kerül jóváhagyásra és az 502/2020. (XI. 16.) Kormány-

rendelet értelmében az anyagok elektronikus megküldést követően ülés tartása 

nélküli határozathozatal az elnökségi tagok mailben történő szavazata alapján. 

Az elfogadott anyagokat a jogszabályban előírtaknak megfelelően határidőre 

fogunk felterjeszteni az illetékes Bíróság részére. 

Budapest, 2021. április 26. 

 Dr. Molnár Pál 

 EOQ MNB elnök 
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Szöveges kiegészítés 
az 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 

1. A 2020. évi első Közgyűlés 

Közgyűlésünket a Kormány 102/2020. (IV. 10.) Kormány rendelete alapján 
elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével hirdettünk meg. 

Időpont: 2020. május 13. volt az előzetesen meghirdetett hivatalos időpont, 
amit a pandémiás helyzet miatt módosítottuk az elektronikus 
meghirdetés szabályai miatt: 

2020. április 30-án feltettük a Közgyűlés anyagait honlapunkra, 
meghirdettük honlapunkon és kiküldtük teljes tagságunknak a 
közgyűlés meghívóját 

2020. május 22-én délben lezártuk a szavazás lehetőségét és 
összesítettük a megküldött szavazatokat. 

Hely: Az EOQ MNB honlapja titkosított és azonosított kapcsolattal. 

Az elektronikus hírközlő eszközök használatával lebonyolított Közgyűlés 
jogszabályi háttere és lebonyolítása 

A Kormány 102/2020. (IV. 10.) Kormány rendelete elhárította az akadályokat a 
Közgyűlés elektronikus megtartásával kapcsolatban annak ellenére, hogy alapító 
okiratunk nem tartalmazza ennek lehetőségét. A rendelet következő 
rendelkezések betartását írja elő:  

- a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető és a határozat 
tervezetét a tagokkal közölni kell, 

- elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan meg kell 
határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és 
informatikai alkalmazásokat, továbbá meg kell határozni a 
személyazonosság igazolásának módját, 

- a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani, 

- a jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó 
szerv ülését és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét, 

- a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz 
útján részt vevő tagok adatait, 
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- a tagok kapjanak a meghozott döntésekről tájékoztatást. 

Esetünkben a következő lépésekre került sor: 

- A közgyűlési meghívóval kiküldésre kerültek a biztonságos webterületen 
elhelyezett közgyűlési beszámoló anyagok és a szavazólap elérhetősége. 

- A meghívó kiküldését a szavazási idő alatt még háromszor megismételtük a 
nem szavazó tagoknak/képviselőknek. 

- A szavazólapon név, e-mail cím és lakáscím megadásával biztosítottuk a 
tag/képviselő azonosíthatóságát. 

- A szavazólap visszaküldésére több mint 15 napot adtunk. 

- Dr. Boross Ferenc ügyvezető elnöke mint a web felületet kezelője (web 
admin, rendszergazda) begyűjtötte a szavazatokat, az Elnökség tagjainak 
elküldte a szavazás részletes eredményeit előkészítette a Közgyűlés 
jegyzőkönyvét. 

- Az Elnökség által elfogadott szavazási eredmények a honlapunkra 
felkerültek és erről a tagság értesítést kapott. 

A Közgyűlés anyagait Dr. Molnár Pál egyesületi elnök diasorozata foglalta 
össze. Az anyag tartalmazta az egyes nagyobb méretű részletesen bemutatásra 
kerülő dokumentumok elérhetőségét is: https://eoq.hu/2020/kozgyul.pdf. A 
következőkben a napirendi pontok sorrendjében tesszük közzé a Közgyűlés 
döntéseit. 

A napirend elfogadása 

A Közgyűlés napirendi pontjait itt nem soroljuk fel, mivel a napirendi pontok 
számozának megtartásával készült el a jegyzőkönyv. A meghívót a következő 
dokumentum tartalmazza: http://eoq.hu/2020/kozgy20.pdf  

01/2020. (V.13.) sz. Közgyűlési határozat: 
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat a jelenlevők 
egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták. 

Közreműködő tisztségviselők megválasztása 

Az elnökség által javasolt közreműködő tisztségviselők: 
Levezető elnök: Dr. Molnár Pál 
Közgyűlési anyagok webes kezelése, szavazólapok feldolgozása:   

Dr. Boross Ferenc 
Mandátumvizsgáló és Szavazatellenőrző Bizottság: Elnökség 
Jelölő Bizottság:  Dr. Molnár Pál elnök 
 Takács János az előkészítő bizottság elnöke 
 Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly tagok 

02/2020. (V.13.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés 125 igen, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 
elfogadta a javasolt közreműködő tisztségviselőket. 
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Beszámoló a 2019. évben és az elmúlt 4 évben végzett munkáról, valamint a 
2020. évre tervezett feladatokról 

Dr. Molnár Pál, egyesületi elnök diasorozatban 
(http://eoq.hu/2020/kozgy20.pdf) ismertette az EOQ MNB 2019. évi és az elmúlt 
4 évben végzett tevékenységeit és eredményeit, melyek részletesen az 
évkönyvekben megtalálhatók: https://eoq.hu/eoq-mnb-evkonyvek/  

03/2020. (V.13.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. 
Molnár Pál elnöki beszámolóját a 2019. évben és az elmúlt 4 évben végzett 
tevékenységéről és a 2020. évre tervezett feladatokról. 

Az Egyesület 2019. évi összefoglaló elszámolásának bemutatása 

Dr. Molnár Pál egyesületi elnök diasorozata tartalmazta a 2019 évi 
elszámolást. 

04/2020. (V.13.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
Egyesület 2019. évi összefoglaló elszámolását. 

A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése 

Dr. Szigeti Tamásnak a Felügyelő Bizottság elnökének jelentése a közgyűlési 
anyagokkal együtt jelent meg: https://eoq.hu/2020/fb-jelentes.pdf 

05/2020. (V.13.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés 125 igen, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta 
Dr. Szigeti Tamásnak, a Felügyelő Bizottság elnökének jelentését. 

A közhasznúsági jelentés ismertetése 

Dr. Molnár Pál egyesületi elnök diasorozata ismertette a közhasznúsági 
jelentés értelmezését és a közgyűlési meghívó tartalmazta a jelentés 
elérhetőségét: https://eoq.hu/emlek/kh19.pdf  

06/2020. (V.13.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
EOQ MNB Egyesület 2019. évi közhasznúsági jelentését. 

Az Egyesület 2020. évi költségvetésének bemutatása 

Dr. Molnár Pál egyesületi elnök diasorozata tartalmazta a 2020. évi 
költségvetés bemutatatását. 

07/2020. (V.13.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
Egyesület 2020. évi költségvetését. 
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Javaslat az idén esedékes tisztségviselő-választás a pandémiás helyzet 
utánra való halasztásáról 

Dr. Molnár Pál egyesületi elnök diasorozata tartalmazta az Elnökség javaslatát 
az idén esedékes tisztségviselő-választás a pandémiás helyzet utánra való 
halasztásáról. 

08/2020. (V.13.) sz. Közgyűlési határozat: 
A Közgyűlés 125 igen, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta 
a jelenlegi tisztségviselők hivatalának meghosszabbítását és az esedékes 
tisztségviselő-választásnak a pandémiás helyzet utánra való halasztását, 
amelyre tervezetten 2020. november 11-én kerülhet sor. 

A napirendi pontokra szavazatok elektronikus leadása 

A biztonságos web területre 2020. április 30-án kihelyezésre került a 
szavazólap, majd 2020. május 22-én délben a szavazólap küldhetősége 
megszünt, de a szavazólap elérhetősége megmaradt: 
https://eoq.hu/2020/szavaz.htm  

A szavazásra biztosított idő alatt 126 tagunk/képviselőnk küldte meg 
szavazatát. A GDPR értelmében a szavazatok részletes összesítését csak az 
Elnökségnek kapta meg. A jegyzőkönyvbe a szavazatot leadóknak csak a neve és 
lakóhelyük települése került be: 

1. Acsai Antalné dr Kobolka Lívia, Budapest; 2. Anwar Mustafa Dr., Budapest; 3. 
Bánfi Brigitta, Tata; 4. Becskeházi-Tar Judit, Budapest; 5. Berényi László Dr., 
Nyírtelek; 6. Berényi Vilmos, Esztergom; 7. Biacs Péter Ákos Dr., Budapest; 8. Bódis 
Zoltánné, Paks; 9. Bogdán András, Kaposvár; 10. Boross Ferenc Dr., Budapest; 11. 
Bozzai Zoltán, Győr; 12. Budaházi Zsuzsanna, Sopron; 13. Czeglédi Sándor, Szolnok; 
14. Csapkó István, Budapest; 15. Csendesné Dolinay Margit, Nagykanizsa; 16. Dávid 
Zoltán, Budapest; 17. Debreczeni Sándor, Paks; 18. Dózsa Zoltán, Gánt; 19. 
Drahovszky Zoltánné, Budapest; 20. Drégelyi-Kiss Ágota, Budapest; 21. Dudás Ferenc 
Dr., Budapest; 22. Edvy Zoltán, Pápa; 23. Erőss Erzsébet, Szeged; 24. Eszesné Tóth 
Katalin, Szeged; 25. Fábián Zoltán, Szeged; 26. Felszeghi Sára Dr., Miskolc; 27. Frits 
Gábor, Ózd; 28. Galla Jánosné, Budapes; 29. Garai Lőrinc, Budapest; 30. Gombás 
Péter, Debrecen; 31. Gődény Sándor, Debrecen; 32. Győri Pál, Pécel; 33. Haiman 
Péterné, Nagykovácsi; 34. Hambachné Kaszner Zsuzsanna Dr., Esztergom; 35. Hannig 
Zsolt, Budapest; 36. Hercz Endre, Budapest; 37. Hervainé Szabó Gyöngyvér, 
Székesfehérvár; 38. Hollós Kamilló, Hódmezővásárhely; 39. Hortobágyi Ibolya, 
Budapest; 40. Horváth György, Budapest; 41. Horváth László, Szeged; 42. Horváthné 
Paál Judit, Siófok; 43. Juhász Tiborné dr., Budapest; 44. Kádasné Tarcza Margit, 
Tyukod; 45. Kassai Sándor, Sződ; 46. Katonáné Bok Enikő, Budapest; 47. Kis Pál Jenő, 
Budakeszi; 48. Kiss Attila, Kecskemét; 49. Kocsis József, Nyergesújfalu; 50. Kosaras 
Csaba Gyárfás Dr., Budapest; 51. Kovács László, Üröm; 52. Kovács Oszkár dr.,. 
Budapest; 53. Körmendy Dezső, Budapest; 54. Kőszegi József, Budapest; 55. Kövesi 
János Dr., Budapest; 56. Kreisz Balázs, Pilisvörösvár; 57. Kulcsár Ildikó, Dunakeszi; 
58. Kurucz Attila Dr., Pázmándfalu; 59. Kurucz Mihály István, Budapest; 60. Lakat 
Károly, Budapest; 61. Lányi Gábor Dr., Budapest; 62. Lapis Balázs, Budapest; 63. Ledó 
Ferenc, Szentes; 64. Lukács Béla, Budapest; 65. Makk Áron, Székesfehérvár; 66. 
Makra Magdolna, Budapest; 67. Mesterházi Sándor, Kemenessömjén; 68. Mészárosné 
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Merbler Éva Dr., Budapest; 69. Mezey Tamás, Budapest; 70. Mikó György, Budapest; 
71. Molnár Dénes, Budapest; 72. Molnár Edina Ilona, Budapest; 73. Molnár Ingrid, 
Budapest; 74. Molnár Pál Dr., Budapest; 75. Moravcsikné File Katalin, Budapest; 76. 
Mótusz András Olivér, Győr; 77. Nagy Attila dr., Tatabánya; 78. Nagy Tamás , 
Fertőhomok; 79. Nagy Zoltán, Budapest; 80. Nótáros Mihály,. Sopron; 81. Őri János, 
Budapest; 82. Palllóné dr. Kisérdi Imola, Ercsi; 83. Panyor Ágota Dr., Makó; 84. Pataki 
Pál Dr., Budapest; 85. Peles Ferenc Árpád Dr., Debrecen; 86. Polyák Tamás, 
Kiskunhalas; 87. Puskás László, Paks; 88. Ramháb Mária , Budapest; 89. Reizinger 
Zoltán, Budapest; 90. Reuss Pál Dr., Budapest; 91. Roszik Péter dr., Tata; 92. 
Schmellné Gaál Alíz, Diósd; 93. Silye Angéla, Orosháza; 94. Simon Péter, Gyál; 95. 
Somodiné Hajdú Éva Mária, Budapest; 96. Sós János Zoltán, Tolna; 97. Sümegi Endre, 
Szécsény; 98. Szabados Györgyné Andor Éva, Budapest; 99. Szabó Erzsébet Dr., 
Budapest; 100. Szabó S. András, Budapest; 101. Szegedi Erzsébet, Budapest; 102. 
Szenes Katalin Dr., Budapest; 103. Szigeti Tamás Dr., Székesfehérvár; 104. Szilágyi 
Árpádné, Dunaújváros; 105. Szomor Ferenc László, Göd; 106. Takács János, Budapest; 
107. Timár Imre, Budapest; 108. Tompa Lászlóné, Zalaegerszeg; 109. Tóth Attila, 
Budapest; 110. Tóth Csaba László, Budapest; 111. Tóth László, Budapest; 112. Tóthné 
dr. Veinperl Ilona, Budapest; 113. Török András, Budapest; 114. Török Bálint dr., 
Budapest; 115. Ujhelyi Zoltán, Pécs; 116. Urbán László Dr., Budapest; 117. Vajda 
László dr., Budapest; 118. Varga Béla György, Budapest; 119. Várkonyi Gábor, 
Budapest; 120. Vass Sándor, Budapest; 121. Veress Gábor Dr.,Veszprém; 122. Veress 
József, Budapest; 123. Vida Tímea, Pécs; 124. Vincze Róbert, Velence; 125. 
Wintermantel Balázs, Budapest; 126. Zalay Miklós, Vecsés 

A 2020. november 11-re tervezett tisztújító Közgyűlést a rosszabbodó pandémiás 
helyzet miatt nem tartottuk meg. 

2. A 2020. évi működés összefoglaló ismertetése 

 Az EOQ MNB Egyesület a 2020. évben a különösen nehéz pandémiás 
helyzetben fenntartotta működőképességét, amiért minden aktív 
közreműködőnek külön köszönet jár. A számok természetesen jelentősen 
szerényebbek a korábbi évekhez képest. Összesen 39 rendezvényt tartottunk 
meg közel 1500 résztvevővel. Ezen belül 2 nagyobb konferencia 
(társszervezőként) és 7 tanfolyam, illetve workshop, valamint 29 térítésmentes 
szakbizottsági rendezvény került megrendezésre. 

 Sikeresen lebonyolítottuk a „Minőség-Innováció 2020” nemzeti és nemzetközi 
pályázatot. 6 pályázat nemzeti díjat nyert és 2 pályázat EOQ MNB elismerő 
oklevelet kapott. A nemzetközi pályázaton 2013 óta most másodszor nem nyert 
magyarországi pályázat díjat vagy fődíjat, de összesen 6 finalista oklevelet 
adtak ki a nemzetközi megmérettetésre benyújtott nemzeti díjas magyarországi 
pályázatok színvonalának elismeréseként. Az Innovációs és Technológiai 
Misztérium 1,5 mFt támogatást nyújtott a projekt lebonyolításához. 

 2 millió forint összegű támogatást nyertünk el egyedi pályázat alapján a 2020. 
évi EOQ nemzetközi tagsági díjunk befizetéséhez a Innovációs és 
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Technológiai Misztériumtól, ami közel teljes fedezetet nyújtott a 6160 EUR 
átutalásához. 

 A szakember-regisztráció keretében 2020-ban összesen 133 új, illetve 
megújított EOQ MNB tanúsítványt adtunk ki, ami az előző 2 évhez képest 
jelentős csökkenést mutat. A szintentartó worshopok résztvevőinek 
elégedettsége tovább növekedett 94-98%-ra, ami a második félévben az online 
lebonyolítás bevezetése következtében sem változott. A résztvevők által tartott 
ún. „kiselőadások” színvonala folyamatosan tovább emelkedett. Ugyanakkor a 
tanúsítványok elismertsége, presztízse és értéke tovább nőtt. A kiadott, illetve 
megújított Minőségügyi Auditor tanúsítványok száma viszont nemzetközi 
összehasonlításban változatlanuk igen alacsony (13), feltehetően azért, mert 
továbbra sem kívánunk versenyezni a tanúsító szervezetekkel, melyek 
többségében az EOQ MNB Egyesület jogi tagjai. 

 A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratunk mind a 4 füzete időben 
összesen 456 oldalon jelent meg nyomtatottan és elektronikusan. Annak 
ellenére, hogy az olvasók száma a megyei és egyetemi könyvtárak emelkedő 
számú megrendelései következtében jelentősen bővült, a szakfolyóirat kiadása 
továbbra is veszteséges. 

 A tárgyévben is beigazolódott a Szakbizottságok száma 12-re csökkentésének 
helyessége. Az összevonások következtében gyenge Szakbizottság 
gyakorlatilag nincs, mivel mindegyik – különböző formában – valamilyen 
aktivitással tevékenykedik. Különösen sikeresnek nevezhető a több 
Szakbizottság közös gondozásában megszervezett „Pódiumbeszélgetések a 
Minőségről” sorozat, amelyek megtartására csak a tárgyév első hónapjaiban 
kerülhetett sor 2 alkalommal. 

 Elismerést érdemel a sokkal jobban áttekinthető és könnyebben használható 2 
éve megújított honlapunk, melynek népszerűségét jól mutatja a látogatók és a 
havonta letöltött lapok számának, valamint a letöltött átlagos 
adatmennyiségnek a növekedése. 

 A 2020. évi bevételeink érthető okokból jelentősen csökkentek az elmúlt 
évekhez képest 23 747 eFt összegre. Természetesen a kiadások is alacsonyabb 
szinten maradtak (25 654 eFt). A 2020. évet így 1 907 eFt veszteséggel zártuk. 
A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat veszteségét nem sikerült tovább 
csökkenteni, annak ellenére, hogy a lektorok 2020-ban már a csekély 
honoráriumot sem kapták. 

A 2020. évi Közhasznúsági jelentés szerint az erőforrás ellátottság, illetve a 
társadalmi támogatottság összesen 6 mutatója közül csak a következő kettőt nem 
teljesítettük: 

 Az előző két lezárt üzleti év egybeszámított adózott eredménye ne legyen 
negatív. 
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 Az 1% SZJA felajánlások összege érje el az összes bevétel 2%-át. Ez a mutató 
annak ellenére nem volt teljesíthető, hogy az EOQ MNB Egyesület kapta a 
magyarországi minőségügyi szervezetek közül a legtöbbet (245 eFt-ot), míg a 
másik 3 szervezet összesen nem kapott ennyit (MMT 80 eFt-ot, ISO Fórum 40 
eFt-ot és az SZKKE 28 eFt-ot). 

Ezáltal teljes mértékben teljesültek a közhasznúsági státusz 
fenntarthatóságához szükséges követelmények (lásd: 2011. évi CLXXV. törvény 
[Ectv.] 32. §). 

Az EOQ MNB 2021. évi főbb feladatai kissé szerényebbek a 2020. évi tervvel 
szemben: 

− A jogi és az egyéni tagság stabilizálása, további támogató tagok megnyerése. 
− 3 központi, illetve részvételi díjas rendezvény rendezői, illetve társrendezői 

feladatainak ellátása, továbbá legalább 50 szakbizottsági rendezvény 
lebonyolítása. 

− A tervezett 15 továbbképző tanfolyam többségének színvonalas megtartása és 
néhány kisebb részvételi díjas rendezvény megtartása. 

− A „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat eddigiek szerinti kiadásának 
fenntartása. 

− Legfontosabb célunk továbbra is a közhasznúsági státusz megtartása. 

3. Az EOQ MNB vezető szerveinek ülései 

Az EOQ MNB Egyesület Elnöksége 2020-ban csak levelezés, telefonálási és 
pályázatértékelő szinten működött. Ennek keretében többek között a következő 
kiemelt témák kerültek napirendre: 

 A 2020. évi elektronikus Közgyűlés előkészítése és megszervezése. 

 az EOQ MNB Egyesület 2019. évi elszámolása, 2020. évi költségvetése a 
pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében; 

 a 2019. évi mintegy 887 eFt eredmény értékelése; 

 az EOQ MNB tanfolyamok minősítése és a szakember-tanúsítás helyzetének 
kedvező alakulása, különös tekintettel a szintentartó workshopok és a 
tanúsítványok számára; 

 az EOQ MNB Egyesület taglétszámának alakulása és a tagsági díjak 
befizetési fegyelme; 

 a szakbizottsági tevékenységek koordinálása; 

 tájékoztató az EOQ és az IAQ üléseiről, valamint aktuális helyzetükről; 

 együttműködés más hazai minőségügyi társszervezetekkel. 

Az EOQ MNB Egyesület Választmánya 2020-ban hivatalos ülést nem tartott. 
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4. EOQ MNB rendezvények 

Az EOQ MNB Egyesület 2020-ban nemzetközi rendezvényt önállóan nem 
rendezett, de hathatósan közreműködött a Lisszabonban megtartott 63. EOQ 
Kongresszus és a Sanghajban megtartott III. IAQ Minőségügyi Világfórum 
értékelésében és az előadási kéziratok begyűjtésében a „Minőség és 
Megbízhatóság” számára. 

Magyarországon az összesen mintegy 1500 résztvevővel megtartott 39 
rendezvényen és tanfolyamon belül 3 nagyobb jelentőségű országos rendezvényt 
részben társrendezőként és 7 tanfolyamot, illetve workshopot közel 300 (M01 és 
M02 melléklet), valamint a 29 szakbizottsági összejövetelt mintegy 1246 
résztvevővel szervezett, illetve ezek szervezésében működött aktívan közre. A 
szakbizottsági rendezvények kisebb része online formában került megtartásra, 
illetve elmaradt. 

A 2020. év kiemelt rendezvénye az elektronikus Közgyűlés volt, amelyről az 
Évkönyv e fejezetének 1. pontja ad részletes tájékoztatást. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékes vezetőivel 
egyetértésben nem tartottuk meg a „Minőség-Innováció 2020” pályázat nemzeti 
díjátadó rendezvényét, mely utóbbi a Finn Minőségügyi Szervezet által 
koordinált nemzetközi pályázathoz kapcsolódott volna. A nemzeti díjas, az 
elismerő és a nemzetközi finalista okleveleket elektronikusan küldtük ki 
nyerteseknek. 

A szakbizottsági nagyrendezvények közül – a pandémiás helyzet miatt – nem 
tartottuk meg a betervezett „XVII. Minőségmenedzsment az 
élelmiszergazdaságban 2020”, szakmai konferenciát és – társrendezőként – a 
Hagyományos Termékeket Előállító Közösségek Világnapja, a TERRA MADRE 
szakmai rendezvényt sem. Elektronikusa került megküldésre a ”Közösségi 
Vándordíj”, amelyet az EOQ MNB Egyesület – az Agrárminisztérium stratégiai 
partnereként – 2012-ben alapított a hagyományos termékek érdekében 
kiemelkedő tevékenységet folytató közösségek elismerésére. A 2016-tól kezdve 
– így a 2020. évi díjat is – már az agrárminiszter adományozta a tárgyévben a 
következő 2 díjazott részére: 

Néhai Kopasz Árpád – Posztumusz Miniszteri Díj 
a paprikás ételek és a magyar triflászkultúra gasztronómiai hagyományainak 

ápolása, hazai és nemzetközi ismertségének növelése szolgálatában kiteljesedett 
életművéért, továbbá 

Nagy Józsefné – Miniszteri Díj 
a Bodrogköz, ezen belül Cigánd gasztronómiai hagyományainak megőrzése, 

népszerűsítése, a hagyományos tudás átadása terén végzett több évtizedes 
fáradhatatlan munkásságáért. 
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A társrendezésben megvalósított konferenciák közül kiemelendő a Budapesten 
megtartott XII. Lean Fórum és a Siklóson megrendezett ISO 9000 Fórum 
XXVII. Nemzeti Konferenciája. 

5. EOQ MNB szakember-tanúsítás és -regisztrálás 
A szakember-regisztráció és az EOQ tanúsítványok kiadása az Európai 

Minőségügyi Szervezet továbbra is legsikeresebb projektje. Az EOQ MNB az 
eredményes részvétel ellenére – a megemelt licenc díjak és más adminisztratív 
nehézségek miatt – a szakember-tanúsítást és -regisztrációt a 2012. év második 
felétől nemzeti hatáskörbe vette, majd a 2020. évben is így működtette, továbbra 
is betartva az EOQ harmonizált követelményrendszerét és eljárási szabályait. 

Az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek számára ajánlatos – a 
lemondás lehetőségének fenntartásával – az Egyesület tagjaivá lenni, akik 
tanúsítványukat – a nem-tagokhoz képest – nagyobb rugalmassággal újíthatják 
meg az elkövetkező 3 éves időtartamra. 

A 2020-ban kiadott 133 EOQ MNB tanúsítvány 2019. évihez képest 
visszaesést mutat, ami elsősorban a pandémiás helyzetre és az ezáltal elmaradt 
tanfolyamok jelentős számára vezethető vissza. Ismételten megemlítendő, hogy 
az újonnan kiadott, illetve megújított EOQ MNB auditori tanúsítványok száma 
továbbra is igen alacsony, ami azt jelenti, hogy az európai tendenciákkal 
szemben Magyarországon nagyon kevés az EOQ MNB tanúsítvánnyal 
rendelkező minőségügyi auditor. Ez azért különösen az EOQ MNB Minőségügyi 
Rendszermenedzserek tekintélyes számához viszonyítva szembeszökő. Ezért 
továbbra is minden lehetséges módon propagálni kell az EOQ harmonizált 
követelményrendszere szerint kialakított EOQ MNB auditori és vezető auditori 
képesítés előnyeit. Örvendetes és már néhány éve tartó tendencia, hogy a 
munkavédelmi auditori szakterületen kiadott auditori tanúsítványok száma 
viszont emelkedik. Szakmai előrelépést jelent az is, hogy a belső auditori 
tanúsítványok iránti érdeklődés 2020-ban is érezhető volt, bár a betervezetten 
kihelyezett belső auditori tanfolyamok a pandémiás helyzet miatt nem 
valósultak meg. 

Az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek érvényes jegyzékét az 
Évkönyv M10 melléklete tartalmazza, de a mindenkori új vagy megújított EOQ 
MNB tanúsítványt szerzők név- és címjegyzékét a „Minőség és Megbízhatóság” 
egyes füzetei is közzé teszik. Az aktualizált jegyzék a kiadást követően 
belátható időn belül felkerül az EOQ MNB honlapjára is. A Magyarországon 
2020-ban kiadott 133 új, illetve megújított EOQ MNB tanúsítvány megoszlása a 
következő: 

TQM Felülvizsgáló 2 
TQM Menedzser 3 
Minőségirányítási Rendszer Vezető Tanácsadó 2 
Minőségügyi Szakértők 2 
Vezető Minőségügyi Auditor 3 
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Minőségügyi Auditor 10 
Belső Auditor 1 
Minőségügyi Rendszermenedzser 60 
Folyamatmenedzser 1 
Kockázat Menedzser 2 
Minőségirányítási Megbízott 2 
Élelmiszerbiztonsági Auditor 1 
Élelmiszerbiztonsági Rendszermenedzser 5 
Környezeti Audior 1 
Környezeti Rendszermenedzser 2 
Információbiztonsági Auditor 3 
Információbiztonsági Rendszermenedzser 4 
CSR Menedzser 1 
Munkavédelmi Auditor 7 
Munkavédelmi Rendszermenedzser 7 
Hat Szigma Feketeöves Minőségügyi Szakember 1 
Feketeöves Statisztikus 1 
Nyomonkövetési Szakértő 12 

Az EOQ MNB 2020-ban a következő egyetemek által szervezett képzéseket, 
tanfolyamokat (beleértve a vonatkozó vizsgát) fogadta el EOQ MNB Képzési 
Központként és adta ki kérésükre a vonatkozó EOQ MNB tanúsítványt: 

Ssz. Képzési Központ Tanfolyam 

1. 
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
Mérnöktovábbképző Intézet 

EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser
(Minőségügyi Mérnök) 

EOQ MNB TQM Menedzser  

EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser 2. 

Óbudai Egyetem, Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar, Anyagtudományi és 
Gyártástechnológiai Intézet EOQ MNB Minőségirányítási Megbízott 

EOQ MNB Munkavédelmi és 
Munkabiztonsági Rendszermenedzser 

EOQ MNB Munkavédelmi és 
Munkabiztonsági Megbízott 

3. 

Óbudai Egyetem, Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar, Gépszerkezettani és 
Biztonságtechnikai Intézet EOQ MNB Munkavédelmi és 

Munkabiztonsági Auditor 

5. 
Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar 

EOQ MNB Élelmiszerbiztonsági 
Rendszermenedzser 

6. 
GS1 Magyarország  
Közhasznú Nonprofit Zrt. 

Nyomonkövetési Szakértő 
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6. Közreműködés nemzetközi, nemzeti és szakágazati Minőség 
Díjak odaítélésében 

A magyarországi nemzeti és egyes szakágazati minőségdíjas cégek és 
szervezetek aktualizált jegyzékét az M08 melléklet tartalmazza. 

6.1. Nemzeti Minőség Díj (NMD) 

A Nemzeti Minőség Díjat utoljára 2012-es évre adták ki. 
Dr. Palkovics László, ITM miniszter kezdeményezésére 2020 elején a 4 hazai 
minőségügyi szervezet (EOQ MNB Közhasznú Egyesület, ISO 9000 Fórum, 
Magyar Minőség Társaság és a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület) a 
következőkben állapodtak meg: 

Felek a Nemzeti Minőség Díj (NMD) újraindításával kapcsolatosan 2020. 
február 5-én tartott egyeztetésükön megfogalmazott közös szándékuk 
kinyilatkoztatásaként az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. kezdeményezésére 
szándéknyilatkozatot tettek: 

1. A Felek kinyilatkoztatják szándékukat a Nemzeti Minőség Díj újraindításáról, 
és egyhangúan támogatásukról biztosítják a kezdeményezést. 

2. Felek kezdeményezik a hatályos a Nemzeti Minőségi Díj alapításáról szóló 
3/1996. (VI. 19.) ME rendelet módosítását, és javasolják új jogszabályi keret 
megalkotását az Innovációs és Technológiai Minisztérium égisze alatt. 

3. Felek egyhangúlag elfogadják az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. koordináló 
szerepét a megújuló Nemzeti Minőség Díj újraindításában. 

4. A Felek elfogadják, hogy a megújuló Nemzeti Minőség Díj alapja a 
mindenkori aktuális EFQM modell legyen. Ennek megfelelően egyetértenek 
abban, hogy 2020-ban már a közelmúltban kiadott új modellre épüljön a 
pályáztatás. 

5. A Felek egyetértenek abban, hogy a pályázati rendszer újraindulásánál 12–20 
főnyi, 30–55 év közötti, angol nyelvtudással, valamint lehetőség szerint 
vezetői tapasztalatokkal rendelkező értékelő dolgozzon, akiknek megfelelő 
EFQM licensszel történő ellátásáról gondoskodni kell. 

6. A Felek célszerűnek ítélik a korábbi a Nemzeti Minőségi Díj Bizottság újbóli 
életre hívását. Ebben az aláíró Felek egy-egy, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium egy és 4 korábbi Nemzeti Minőség Díjat nyert szervezet egy-
egy képviselőt delegál. 

7. A Felek egyetértenek abban, hogy a 2020-as újraindulással még sikeresebb és 
népszerűbb lehet a magyar gazdaság versenyképességéhez aktívan 
hozzájáruló Magyar Minőség Díj pályázati rendszer. 

A Nemzeti Minőség Díj új neve Nemzeti Kiválóság Díj lett. Az Előkészítő 
Bizottság, melynek tagja az EOQ MNB Egyesület részéről Dr. Molnár Pál, a 
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tárgyévben elkészítette a következő – időközben hivatalosan – megjelent 
dokumentumokat: 

 ITM miniszteri rendelet a díjak és elismerések módosításáról. 

 Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2/2021. (I. 14.) ITM 
utasítása a Nemzeti Kiválóság Díjról. 

 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázata a 2021. évi Nemzeti 
Kiválóság Díj elnyerésére. 

 Pályázati Felhívás a 2021. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére. 

 Pályázati Lap a Nemzeti Kiválóság Díj megpályázására. 

Az előkészületek megkezdődtek a Nemzeti Kiválóság Díj 2021. évi 
megpályáztatására. 

6.2. Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj (MAMD) 

A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj pályázat célja azon hazai 
agrárgazdasági szervezetek (vetőmagtermelők, növénytermesztők, 
állattenyésztők, takarmány- és élelmiszer-előállítók, erdő- és vadgazdálkodási 
vállalkozások) országos szintű elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük 
során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot 
tulajdonítanak a minőségi munkavégzésnek, valamint az egyenletesen jó 
minőségű termékek előállításának. A pályázat szakmai előkészítésére és teljes 
körű szakértői lebonyolítására 2020-ban sem kaptak az alapkoncepciót kidolgozó 
EOQ MNB szakértői megbízást, de az EOQ MNB Egyesület képviselője (Dr. 
Molnár Pál) továbbra is részt vett a Díjbizottság munkájában. A pandémiás 
helyzet miatt 2020. évi pályázati kiírásra nem került sor. 

6.3. Magyar Közigazgatási Minőség Díj (MKMD) 

A Magyar Közigazgatási Minőség Díj pályázatot, melynek korábbi 
koncepcióját az EOQ MNB szakértői dolgozták ki és működtetésében 2010-ig 
aktívan részt vettek, az illetékes minisztérium 2020-ban sem írta ki. 

7. EOQ MNB Projektek  

A Finn „Minőség Innováció 2020” Díj projekt 

Finnország Államelnöke – a finn minőségügyi partner-szervezet (Excellence 
Finland) kezdeményezése alapján – 2007-ben indította útjára a „Minőség-
Innováció” pályázatot. A kezdeményezés alapvető célja a versenyképesség 
növelése és az életminőség javítása a vevőorientált minőség fejlesztését szolgáló 
minőség-innovációs teljesítmények nemzeti és nemzetközi elismerése által. 
Finnország sikeres kezdeményezéséhez azóta – felkérés alapján – csatlakozott: 
Baszkföld, Botswana, Csehország, Dél-Afrika, Észtország, India, Izrael, 
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Kazahsztán, Kína, Lettország, Litvánia, Magyarország, Oroszország, Ruanda, 
Spanyolország, Svédország, Szváziföld, Szerbia és Zimbabwe. 

Magyarország – az EOQ MNB Egyesület felkérésével és felkészítésével – már 
2013-ban sikeresen bekapcsolódott a nemzetközi pályázatba: évente az összes 
pályázatok közel 10%-át magyarországi szervezetek nyújtották be, melyek közül 
2013-ban 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban 2-2 pályázó, valamint 2017-ben és 
2019-ben 1-1 pályázó nemzetközi díjnyertes lett. 2018-ban és 2020-ban – bár a 
tárgyévben 6 magyarországi pályázat is a döntőbe került és finalista oklevelet 
kapott – de díjat nem sikerült nyerniük. 

A „Minőség-Innováció 2020” nemzeti és nemzetközi pályázatban való 
részvétel ezúttal is több előnnyel járt. A pályázatra való bejelentkezés – a 
bevezetett módosítások ellenére – továbbra is egyszerűnek bizonyult; a pályázati 
önértékelési kritériumok jól átláthatóak, logikusak; a nevezési díjtételek – 
amelyek a továbbjutó pályázatok nemzetközi zsűrizésének költségeit is 
magukban foglalták – igen kedvezőeknek mondhatók. A pályázatok kezelése 
kezdettől fogva bizalmas, csak a Díjnyertesek és az EOQ MNB Elismerő 
Oklevélben részesülők kerülnek nyilvánosságra, ami számukra azután 
mindenképpen komoly elismerést és jelentős marketing értéket biztosít. 

A minőség-innovációs pályázatokat – a minőségfejlesztéshez és a fenn-
tarthatósághoz kapcsolódóan – a következő kategóriákban lehetett benyújtani: 

 Nagyvállalatok 

 Kis- és középvállalkozások 

 Mikro- és startup vállalkozások 

 Közszféra és non-profit szervezetek 

 Oktatási szférában működő szervezetek 

 Egészségügyi és szociális szervezetek 

 Körkörös gazdaság és szén-semleges innovációk 

 Potenciális innovációk (bármely kategóriában) 

Az EOQ MNB Egyesület elnökségi tagjaiból álló nemzeti zsűri pontozásos 
egyéni, majd összesített csoportértékelés alapján megállapította kategóriánként a 
nemzeti díjazottakat. Az eddigi nemzetközi és nemzeti „Minőség-Innováció” 
díjat elnyert szervezeteket is az M08 melléklet tartalmazza. 

Az EOQ MNB Egyesület Elnöksége – a díjazott pályázatok színvonalát nagyra 
értékelve úgy döntött, hogy mind a 6 nemzeti díjnyertestől bekéri a pályázatok 
angol nyelvű változatát, és benyújtja azokat nemzetközi elbírálásra. A 
felkérésnek valamennyi nemzeti díjas pályázó eleget tett. A Finn Minőségügyi 
Szervezet által koordinált nemzetközi megmérettetés a következő 3 részből állt: 

 A benyújtott pályázatok befogadásának elbírálása. 
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 A Finn Minőségügyi Szervezet által felkért szakértőkből álló Zsűri 
konszenzusos pontozásos bírálata és az abból kialakított rangsor alapján 
kiválasztja a döntősöket (finalistákat). 

 A döntősöket (finalistákat) a résztvevő Nemzeti Minőségügyi Szervezetek 
egy-egy képviselőjének pontozzák (a saját országból befogadott pályázatok 
értékelése nélkül) és az abból kialakított rangsor alapján a díjazottak 
megállapítása. 

A 20 résztvevő országban – ismét rekord közeli – mintegy 500 pályázat került 
elbírálásra az előzőekben leírt módon. A döntőbe 58 nemzeti díjas pályázat 
került. Az EOQ MNB Egyesület által benyújtott 6 magyarországi nemzeti díjas 
pályázat mindegyike bekerült a döntőbe és elnyerte a finalista oklevelet. 

A nemzeti szintű elismerések és a finalista oklevelek átadására a pandémiás 
helyzet miatt 2020-ban elektronikusan került sor. 

A „Minőség-Innovációs 2020” pályázat nemzetközi díjazottjainak gáláját – a 
tervek szerint – a pandémiás helyzet miatt halasztottan 2021. április 15-én – 
online tartják meg. 

8. Hazai kapcsolatok 

8.1. Minőségügyi társszervezetek 

Az EOQ MNB Egyesület 2020-ban a következő hazai minőségügyi 
társszervezetekkel tartott fenn – a körülményekhez képest – szoros és 
eredményes munkakapcsolatot: 

 ISO 9000 Fórum 

 Magyar Minőség Társaság 

 Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület 

 IFKA 

 KÖVET 

 TQM Szövetség 

 Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) 

8.2. Kormányzati együttműködés 

Az EOQ MNB Alapszabályában foglaltak szerint a nemzeti minőségfejlesztés 
elősegítése érdekében együttműködik a mindenkori kormányzattal. 2020-ban a 
különösen eredményes együttműködés a következő minisztériumokkal 
folytatódott: 

 Emberi Erőforrás Minisztériuma 

 Agrárgazdasági Minisztérium (Stratégiai Partnerségi Megállapodás) 
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 Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Az EOQ MNB elnöke – felkérés alapján – tagja az illetékes minisztériumok 
által működtetett: 

 a Nemzeti Minőségi Díj Bizottságnak, 

 a Közigazgatási Minőség Díj Bizottságnak (2020-ban nem ülésezett), 

 a VM HÍR Védjegy Bíráló Bizottságában (tiszteletbeli tag), 

 a Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj Bizottságnak, valamint 

 Hungarikum Bizottság Agrár- és Élelmiszergazdasági Szakbizottságának. 

8.3. Az EOQ MNB által nyújtott támogatások 

Az EOQ MNB – rendelkezésére álló szűkös anyagi lehetőségeiből – 
tagdíjmentességet biztosított kizárólag nyugdíjból élő tagjainak, valamint 
támogatást adott a Szájjal, lábbal festők részére. Ezen kívül közérdekű 
közleményeket küldött körbe tagjainak a pandémiás helyzettel kapcsolatosan. 

9. Az EOQ MNB kiadványai és honlapja 

Az EOQ MNB folyamatosan biztosította a „Minőség és Megbízhatóság” című 
szakfolyóirata kiadásának szerkesztési és pénzügyi hátterét, amit a jogi tagok 
számottevő köre támogat. Ennek eredményeképpen a folyóirat 2020-ban is igen 
magas szakmai színvonalon jelent meg közel 2000 példányban (nyomtatott és 
elektronikus kivitelben). Az előfizetők köre lényegében nem változott. 

Az egyes füzetek a következő súlyponti témákkal foglalkoztak: 

2020/1 Élelmiszergazdaság; Fenntarthatóság 

2020/2 Minőség 4.0; Egészségügy 

2020/3 Innováció; Adattudomány 

2020/4 Minőségügyi vezető; Audit 

Az EOQ MNB Egyesület Alapszabályában foglalt közhasznú tevékenysége 
körében 2016 végéig a tagsági díj ellenében térítésmentesen bocsátotta 
rendelkezésre a „Minőség és Megbízhatóság” addig kéthavonta 360 oldalon, a 
2017. évtől negyedévente összesen 400 oldalon (2020-ban összesen 456 
oldalon) megjelenő tudományos minőségügyi szakfolyóiratát. A szakfolyóirat 
kiadása, ami a hazai és külföldi kéziratok begyűjtéséből, a külföldi anyagok 
lefordításából, a szerkesztésből, a tördelésből és a nyomdai előkészítésből áll, 
valamint magában foglalja a postai terjesztést is, rendkívüli anyagi terhet jelent 
az EOQ MNB Közhasznú Egyesület számára. Pályázati támogatást eddig nem 
sikerült elnyerni, amire a jövőben sem mutatkozik kilátás. Ugyanakkor a 
szakfolyóirat megszüntetése értékes szakismeretektől fosztaná meg az EOQ 
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MNB Egyesület tagjait és az előfizetőként érdeklődést mutató más minőségügyi 
szakembereket. A térítésmentesség megszüntetésével egyidejűleg többlet-
szolgáltatást 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 a szintén 
negyedévente megküldött második linken keresztül válik elérhetővé. A 
kiválasztott témacsoportok jelenleg a következők: 

01. A minőségmenedzsment helyzete és jövője 

02. A minőség oktatása és etikája 

03. Innováció és minőség 

04. ISO 9001 és ISO 9004 

05. TQM, minőségdíjak, önértékelés 

06. A minőség gazdasági kérdései, minőségköltségek 

07. CSR 

08. Környezetvédelem és fenntarthatóság 

09. Hat Szigma, Lean, Kazein 

10. Folyamat-, kockázat- és változásmenedzsment 

11. Minőségtechnikák és statisztikai módszerek, a minőség fogalma 

12. Beszállítók, ellátási lánc 

13. Metrológia és megbízhatóság 

14. Tanúsítás, auditálás és akkreditálás 

15. Hazai és nemzetközi minőségügyi esettanulmányok 

16. Minőség a gépjárműiparban 

17. Minőség a gyógyszeriparban 

18. Minőség az élelmiszeriparban és agrárgazdaságban 

19. Minőség az építőiparban 

20. Minőség az egészségügyben 

21. Minőség a szolgáltatásban és munkavédelem 

22. Minőség a közigazgatásban és fogyasztóvédelem 

23. Energiamenedzsment és karbantartás 

24. Informatika és digitális gazdaság 

25. Projektmenedzsment 

Az Alapszabályban foglaltak szerint került 2020-ban összeállításra az elmúlt 
évben is az EOQ MNB Egyesület 2019. évi Évkönyve, amelyet csak azoknak az 
egyesületi tagoknak küldtük meg, akik azt külön kérték. Ugyanakkor az 
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Évkönyvet az Egyesület honlapján – a korábbiakkal együtt –minden érdeklődő 
számára hozzáférhetővé tettük. 

A KÖVET által kiadott „Lépések” füzetet a Környezetvédelmi és 
Fenntarthatósági Szakbizottság igényt bejelentő tagjai térítésmentesen kapják 
kézhez. Újabb formális (levélben vagy e-mailen) történő igénybejelentés esetén 
a füzetet – néhány hónapos időbeli csúszással – minden további érdekelt 
szakbizottsági tag megkaphatja. 

Az EOQ MNB Egyesület 1998 óta – Dr. Boross Ferenc gondozásában – 
folyamatosan működteti és rendszeresen fejleszti honlapját: 

h t t p s : / / e o q . h u /  

Az 1. ábra közérthetően mutatja, hogy a honlap látogatottsága jelentős, de 
sajnálatos módon a tárgyévben kisebb visszaesést mutat. A honlapon az 
emlékeztetők, a határozatok és a tervezett rendezvények programjának 
ismertetésén túlmenően megtekinthető az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező 
szakemberek aktuális névsora is. 

   

1. ábra: A honlap havi átlagos látogatószáma (1000 látogató/hó), a letöltött 

lapok száma (1000 lap/hó) és adatforgalma (Gigabájt/hó) 

AZ EOQ MNB Egyesület tagnyilvántartását az elmúlt évben sikerült 
elektronikus címekkel tovább bővíteni, melynek aktualizálása és teljes körűvé 
tétele folyamatos feladatot jelent. A tagsági, valamint a hazai és nemzetközi 
partneri címjegyzék összességében jelenleg már közel 10 000 címet tartalmaz. 

10. Nemzetközi kapcsolatok 

Az EOQ MNB Egyesület 2020-ban is – a pandémiás helyzet ellenére – 
rendkívül széleskörű nemzetközi kapcsolatokat ápolt és az Európai Minőségügyi 
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Szervezet (EOQ) tagszervezetein kívül a következő jelentős külföldi, illetve 
regionális minőségügyi szervezetekkel tartott kapcsolatot, illetve képviseltette 
magát azokban: 

 Az Amerikai Minőségügyi Szervezetben (ASQ) az EOQ MNB Egyesület 
fenntartotta a társult tagságot, amelynek keretében értékes információkhoz 
jut. A megküldött folyóiratokból, szakanyagokból készült fordítások, 
referátumok a „Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban rendszeresen 
megjelennek. Egyesületünk továbbra is a következő szakfolyóiratokat kapja 
meg és hasznosítja (megjelenteti) azok kiválasztott cikkeit elvétve először 
angol nyelven, majd magyar fordításban: Quality Progress (megjelenés: 
havonta); Quality Management Journal, Quality Engineering (megjelenés: 
negyedévente), The Quality Management Forum és Six Sigma Magazine 
(megjelenés: rendszertelenül). 

 A Nemzetközi Minőségügyi Akadémiával (IAQ) – Dr. Molnár Pál, az 
Igazgató Tanács elnöki tisztségén keresztül – napi munkakapcsolat állt fenn. 
Az EOQ MNB Egyesület állította össze az IAQ 2020. évi tagnyilvántartását 
(Rosterét) és a Photo Gallery kiadványát elektronikus változatban, majd 
küldte szét az IAQ tagjainak. Az IAQ személyes részvétellel járó ülések 
helyett több online rendezvényt és ülést tartott, amelyeken az IAQ 
magyarországi tagjai (Lepsényi István, Dr. Molnár Pál és Takács János) 
vettek részt. 

 A Minőségügyi Világszövetség (World Alliance for Quality, WAQ) 2020-
ban végzett tevékenységét az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) 
koordinálta. Ebben a szervezetben az EOQ MNB Egyesület megalapítása 
óta aktív tag. E szervezet Titkárságát az Európai Minőségügyi Szervezet, az 
Amerikai Minőségügyi Társaság és az Ázsiai Minőségügyi Szervezet a 
Nemzetközi Minőségügyi Akadémia folyamatos közreműködésével 3 
évenkénti váltással működteti. A WAQ Közgyűlést 2020-ban – a pandémiás 
helyzetre való tekintettel – nem tartott. 

 Az EOQ MNB Egyesület továbbra is társult tagja és szakmai partnere az 
Egyesült Királyság Minőségügyi Intézetének, melyet 2006-ban II. Erzsébet 
angol királynő a kormány hivatalos minőségügyi tanácsadó intézetévé 
nyilvánította. 

 A szoros szakmai együttműködés eredményeképpen a Német Szövetségi 
Köztársaság legnagyobb minőségügyi szervezete, a Deutsche Gesellschaft 
für Qualität (DGQ) havi rendszerességgel térítésmentesen küldi meg a 
„Qualität und Zuverlässigkeit” című német nyelvű szakfolyóiratot, amelyből 
szintén lehetőség adódik cikkek, szemelvények lefordítására és közlésére a 
„Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóiratban. 
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 Az EOQ MNB Egyesület – valamennyi EOQ tagszervezetet beleértve – 
2020-ban is közel 100 ország minőségügyi szervezetével tartott fenn 
elektronikus kapcsolatot. 

 Az EOQ MNB Egyesület együttműködési megállapodás (Memorandum of 
Understanding) alapján kapcsolatot tart fenn a Latin Amerikai Minőségügyi 
Szervezettel. 

 Az EOQ MNB Közhasznú Egyesületet a MIDDLE AND SOUTH EAST 
EUROPEAN COUNTRIES QUALITY INITIATIVE (MSEECQI) 2020-ban 
tagjai közé felvette. Az EOQ MNB szervezetét és tevékenységét Dr. Molnár 
Pál elnök, 2020. szeptember 23-án online mutatta be a tagszervezetek 
vezetői, illetve képviselői számára. 

Ősszefoglalás 
Az EOQ MNB Egyesület a 2020. évi pandémiás helyzet ellenére az 

alapszabályában előirt feladatainak mind nemzeti mind nemzetközi szinten eleget 

tett. 

Budapest, 2021. április 26. 

 Dr. Molnár Pál 

 EOQ MNB elnök 



A 2021. évi költségvetés 
 

Bevételek Előirányzat (eFt) 

 Tagdíjak 10 000,- 

 Pályázati bevétel az EOQ tagsági díj 
támogatására 

2 000,- 

 Egyéb támogatás (1%) 300,- 

 Rendezvények, tanfolyamok és projektek 10 000,- 

 A “Minőség és Megbízhatóság” szakfolyóirat 
bevétele (támogatás, előfizetés, hirdetés) 

3 500,- 

 Kamat, árfolyamnyereség 100,- 

 Egyéb bevételek 
(kiadványok és tárgyi eszközök értékesítése) 

100,- 

Összesen:  26 000,- 

 

Kiadások Előirányzat 
(eFt) 

 Működési és bérköltségek 9 000,- 

 EOQ tagsági díj és nemzetközi 
kötelezettségek 

2 500,- 

 Rendezvények, tanfolyamok és projektek 9 300,- 

 Szakbizottsági kiadások 400,- 

 Tagsági jogon járó kiadványok és a “Minőség és 
Megbízhatóság” szakfolyóirat közvetlen kiadási 
költségei 

6 500,- 

 Beszerzések (pl. számítógépek, másolók 
karbantartása, könyvek, szakfolyóiratok beszerzése)

600,- 

 Egyéb kiadások (pl. továbbképzés, bankköltségek) 100,- 

Összesen: 28 400,- 
  

Egyenleg: -2 400,- 
 


