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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

01 Fővárosi Törvényszék

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

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.20 13.21.20



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

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:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

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 1 6

1 0 2 6 Budapest

Nagyajtai utca

2/b

    

0 1 0 2 4 2 6 4    

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

1 8 0 0 7 9 8 5 2 4 1

Dr Molnár Pál

Budapest 2 0 1 7 0 5 3 1

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.20 13.21.20



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 erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

50 107 48 802

50 107 48 802

19 364 14 493

2 869 2 339

16 495 12 154

1 908 71

71 379 63 366

65 185 59 864

11 782 11 782

47 754 53 403

5 649 -5 321

5 984 3 292

5 984 3 292

210 210

71 379 63 366
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. 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, 
  alapítótól kapott befizetés

- 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

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)

28 098 16 590 28 098 16 590

15 980 12 327 15 980 12 327

9 745 9 946 9 745 9 946

6 229 2 138 6 229 2 138

24 174 24 174

44 102 29 091 44 102 29 091

44 102 29 091 44 102 29 091

25 246 21 852 25 246 21 852

9 759 8 983 9 759 8 983

400 400

1 473 1 305 1 473 1 305

1 963 2 271 1 963 2 271

12 1 12 1

38 453 34 412 38 453 34 412

38 453 34 412 38 453 34 412

5 649 -5 321 5 649 -5 321

5 649 -5 321 5 649 -5 321

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.20 13.21.20



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. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

5 891 2 000 5 891 2 000

138 138 138 138
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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-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Szakember tanúsításra és akkredítációra 8 562 5 998

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 3 460 2 417

Tagsági jogon járó kiadványok 9 279 8 381

21 301 16 796

21 301 16 796

Dr. Molnár Pál elnök jutalom 0 40

Tisztségviselők / 8 fő / jutalom 0 360

0 400

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.20 13.21.21



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. Tárgyévi 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-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

44 102 29 091

138 138

43 964 28 953

38 453 34 412

9 759 8 983

38 453 34 412

5 649 -5 321

20 70
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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-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

NGM/115-2/2016

Nemzetgazdasági Minisztérium

2016.01.01.-2016.12.31. 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.20 13.21.21



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-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.20 13.21.21



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-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.20 13.21.21



PK-242
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

EOQ könyvvizsg jelentés 2016 év05.31.pdf



  Audit–Mix Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Független könyvvizsgálói tájékoztatás 
 

az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület  
 

2016. évi beszámolójának felülvizsgálatáról 
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B e v e z e t é s  
 
 
 

Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület (továbbiakban Egyesület) 
2016. évi beszámolóját a cég képviselıjével kötött szerzıdésben rögzítettek szerint 
felülvizsgáltam. 

A könyvvizsgálat során az Egyesület elnöke, valamint a számviteli rendért felelıs kül-
sı vállalkozó megbízottja által aláírt teljességi nyilatkozatot tekintettem kiindulási 
alapnak. Eszerint az Egyesület által összeállított, egyezı fıkönyvi és analitikus nyil-
vántartások adatain alapuló beszámoló az EOQ MNB Egyesület valós gazdasági 
eredményeit teljes körően tartalmazza. 

A forgalom volumene miatt tételes számlaellenırzésre természetesen nem vállalkoz-
hattam, így a szúrópróbaszerően ill. tematikusan kiválasztott bizonylatok felülvizsgála-
ta alapján igyekeztem kellı bizonyosságot szerezni arról, hogy a 2016.XII.31-i fordu-
lónapra összeállított egyszerősített beszámoló mérlege és eredmény kimutatása nem 
tartalmaz jelentıs mértékő tévedéseket. 

A beszámoló egyes részeivel kapcsolatos megállapításaimat, észrevételeimet a jelentés 
a következıkben ismerteti: 

 

Az Egyesület bemutatása 

 

 

A Fıvárosi Törvényszék 2015. május 28-án kelt 14.Pk.67.840/1991/28. számú végzése 
szerint az EOQ MNB Egyesületté válása, ill. alapszabályának 2015. március 16-i be-
jegyzéső módosítása a közhasznú szervezeti besorolását nem érintette. 

Az EOQ MNB Egyesület továbbra is a civil szervezetekrıl szóló, módosított 2011. évi 
CLXXV. törvény elıírásainak figyelembevételével az alapszabályában, valamint belsı 
szabályzataiban foglaltak szerint végzi tevékenységét. 

Az Egyesület beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait a 
számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C törvény rendelkezései mellett az 
ugyancsak módosított 224/2000 (XII.19) Kormányrendelet elıírásai határozzák meg. 

Az EOQ MNB Egyesület az egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolóját ösz-
szeállítva adott számot 2016. évi tevékenységérıl. Ebben lehetıség volna az alaptevé-
kenységbıl és a vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek és ráfordítások elkü-
lönített bemutatására. 

Az EOQ MNB azonban a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási idıszakban is 
csak az alapszabályában rögzített tevékenységeket végezte, vállalkozási tevékenységet 
nem folytatott. 
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M é r l e g a d a t o k  f e l ü l v i z s g á l a t a  
 

A. Befektetett eszközök 
A befektetett eszközállomány a bázis idıszakhoz viszonyítva 1.305 eFt-tal, 2,6%-
kal mérséklıdött, 50.107 eFt-ról 48.802 eFt-ra módosult. 

Beruházás jellegő beszerzésre 2016-ben sem került sor. A mérlegadat csökkenését 
a különféle tárgyi eszközök beszámolási idıszakot terhelı amortizációs költségei-
nek elszámolása magyarázza. 

A befektetett eszközök mérlegadatának összetétele a következı: 

 (adatok eFt-ban) 

Megnevezés Bruttó érték Elszámolt 
ÉCS Nettó érték 

Immateriális javak 196 196 0 

Szellemi termékek 196 196 0 

Tárgyi eszközök 80.357 31.555 48.802 

Ingatlanok 62.550 13.928 48.622 

Irodai berendezések, felszerelések 329 149 180 

 „0”-ra írt különféle eszközök 17.478 17.478 0 

Befektetett eszközök összesen: 80.553 31.751 48.802  

 

A könyveikben szereplı tárgyi eszközök közül az ingatlanokon túlmenıen mind-
össze az irodabútorok képviselnek nullától eltérı nettó értéket. 

A nullára leírt eszközök között vélhetıen számos olyan eszköz is szerepel, amelye-
ket mőszaki avultság, vagy meghibásodás miatt a használatból már kivontak. Ja-
vaslom ezért, hogy az esedékessé vált tételes leltározást követıen az említett esz-
közök selejtezését hajtsák végre és gondoskodjanak azoknak a könyvekbıl történı 
kivezetésérıl. 

A befektetett eszközök mérlegadatának beszámolási idıszaki változását a követke-
zı táblázat részletezi: 

(Adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2015. XII.31 2016. XII.31 Változás Index 
2015=100 % 

Ingatlan 49.882 48.622 1.260 97,5 

Számítástechnikai eszközök 0 0 0 – 

Igazgatási berendezések, felszerelések 225 180 45 80,0 

Hírközlı és beléptetı berendezések 0 0 0 – 

Tárgyi eszközök összesen: 50.107  48.802 1.305 97,4 
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B. Forgóeszközök 

B. /I. Készletek 
A mérleg fordulónapján a szervezet készletekkel nem rendelkezett. 

B. /II.  Követelések 
 

A követelések mérlegadata 2.339 eFt, mely összeg az egyezı folyószámla kivonat-
tal igazolt vevı tartozásokkal azonos. A fordulónapon kimutatott kinnlevıségek 
túlnyomó többségét a könyvvizsgálat idıpontjáig rendezték a partnerek. 

Értékvesztés elszámolására okot adó követelésük nincs. 

B. /III.  Értékpapírok 
A szervezet a beszámoló fordulónapján értékpapírokkal nem rendelkezett. 

B. /IV. Pénzeszközök 
A pénzkészlet a bázishoz viszonyítva 4.341 eFt-tal mérséklıdött, 16.495 eFt-ról 
12.154 eFt-ra változott. A készpénzkészlet (63eFt) a pénztárjelentéssel, a bank-
számlákon kimutatott záró egyenleg (12.091 eFt) pedig a banki szaldókkal meg-
egyezett. 

C. Aktív id ıbeli elhatárolások 
 

A mérlegben aktív idıbeli elhatárolás címén 71 eFt szerepel. A mérlegadat a szak-
lapok elıfizetési díjának, valamint a vagyonbiztosítás és az ASQ tagsági díjának 
2017. évet terhelı hányadát összegzi. 

D. Saját tıke 
 

Az EOQ MNB Egyesület a beszámolási idıszakot 5.321 eFt-os veszteséggel zárta, 
melynek következtében a saját tıke értéke 8,2%-kal mérséklıdött, 65.185 eFt-ról 
59.864 eFt-ra változott. 

A 2015. évi 5.649 eFt nyereséget a tıkeváltozások közé vezették át, melynek állo-
mánya az átvezetés hatására 53.403 eFt-ra módosult. 
 

A saját tıke összetétele a beszámolási idıszakban a következık szerint változott: 

 (adatok eFt-ban) 

Változások 
Megnevezés 2015. évi  

mérlegadat Eredmény  
átvezetés 

2016. évi 
eredmény 

2016. évi  
mérleg 

adat 

Induló tıke/ Jegyzett tıke 11.782 – – 11.782 

Eredmény tartalék/ Tıkeváltozás 47.754 5.649 – 53.403 

Adózott eredmény 5.649 – 5.649 – 5.321 – 5.321 

Saját tıke összesen: 65.185 0 – 5.321 59.864 
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E. Céltartalékok 
Az Egyesülettıl kapott tájékoztatás szerint céltartalék képzésre okot adó kötelezett-
ségük nincs. 

F. Kötelezettségek 
A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségek állománya a bázishoz viszonyítva 
2.692 eFt-tal (45%-kal) mérséklıdött, 5.984 eFt-ról 3.292 eFt-ra módosult. 

A kötelezettségek összetétele a következık szerint változott: 

 adatok eFt-ban 

Megnevezés 2015. XII.31 2016. XII.31 Változás 

Szállítói tartozások összesen: 3.713 1.349 – 2.364 

− Belföldi szállítói kötelezettségek 1.653 1.349 – 304 

− Külföldi szállító tartozás 2.060 0 – 2.060 

Munkabérek és megbízási díjak 97 0 – 97 

Adó és járulék tartozások  2.174 1.943 – 231 

− SZJA 184 142 – 42 

− ÁFA számlák összevont  
egyenlege 

1.721 1.580 – 141 

− TB járulék és EHO 243 195 – 48 

− Különféle egyéb adókötelezettség 
összevont egyenlege 

26 26 0 

Kötelezettségek összesen: 5.984 3.292 – 2.692 

 

A mérlegben szereplı szállítói kötelezettségeket egyezı folyószámla kivonat iga-
zolja. 

Az egyes adónemek könyvelt és a NAV által nyilvántartott kötelezettségei között 
korábban mutatkozó eltéréseket a könyvvizsgálat alatt rendezték. 

A szállítói és adókötelezettségek kiegyenlítése határidıben, jelentésem lezárását 
megelızıen megtörtént. Az Egyesületnek lejárt kötelezettsége nincs. 

G.  Passzív idıbeli elhatárolások  
 

Passzív idıbeli elhatárolás címén 210 eFt-ot tartalmaz a beszámoló, ami a 2016. 
évi beszámoló könyvvizsgálói díjával azonos. 
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A z  e r e d m é n y k i m u t a t á s  r é s z l e t e z é s e  
 

Az EOQ MNB 2016. évi fıbb forgalmi adatai a bázishoz viszonyítva a következık 
szerint változtak: 

(adatok eFt-ban) 

Megnevezés 2015. év 2016. év Változás Index 
2015=100% 

1. Értékesítés nettó árbevétele 28.098 16.590 – 11.508 59,0 

2. Egyéb bevételek 15.980 12.327 – 3.653 77,1 

2.1. Kapott támogatás, adományok  6.229 2.138 – 4.091 34,3 

• ebbıl támogatások 5.891 2.000 –3.891 34,0 

• adományok, juttatások 200 – – 200 – 

• SZJA meghatározott részének felajánlá-
sából átutalt összeg 

138 138 0 100,0 

2.2. Tagdíj bevétel 9.745 9.946 201 102,1 

2.3. Különféle egyéb bevételek 6 243 23759,0 4.050,0 

3. Pénzügyi mőveletek bevétele 24 174 150 725,0 

4. Összes bevétel (1+2+3) 44.102  29.091 – 15.011 66,0 

Ebbıl közhasznú tevékenység bevétele 44.102  29.091 – 15.011 66,0 

5. Anyagjellegő ráfordítások 25.246 21.852 – 3.394 86,6 

6. Személyi jellegő ráfordítások 9.759 8.983 – 776 92,0 

• Ebbıl vezetı tisztségviselık juttatásai 0 400 400 – 

7. Értékcsökkenési leírás 1.473 1.305 – 168 88,6 

8. Egyéb ráfordítások 1.963 2.271 308 115,7 

9. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 12 1 – 11 8,3 

10. Összes ráfordítás (5+6+-7+8+9) 38.453  34.412 – 4.041 89,5 

• Ebbıl személyi jellegő ráfordítások (6) 9.759 8.983 – 776 92,0 

Közhasznú tevékenység ráfordításai  38.453  34.412 – 4.041 89,5 

Adózás  elıtti eredmény (4-11)  5.649 – 5.321 – 10.970 – 94,2 

Adófizetési kötelezettség 0  0 – – 

Adózott  eredmény  5.649 – 5.321 – 10.970 – 94,2 

 

Az EOQ MNB Egyesület által realizált bevételek összege 2015-höz viszonyítva 15 
MFt-tal (34%-kal) mérséklıdött. Tekintettel arra, hogy a felmerült költségek bázishoz 
mért csökkenése a bevételek változásától 23,5 százalékponttal elmaradt, így az adózás 
elıtti eredmény címén 5.321 eFt veszteséget realizáltak. 

A bevételek összetételét vizsgálva az összegében legjelentısebb, 11,5 MFt-os (41%-os) 
csökkenés az értékesítés nettó árbevételénél mutatkozik. 

A támogatások összege 2015-höz viszonyítva 3,9 MFt-tal mérséklıdött, a tagdíj bevé-
teleknél viszont minimális, 2,1 %-os (201 eFt-os) emelkedés tapasztalható. 
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A költségek összetételét vizsgálva az anyagjellegő ráfordításoknál 3,4 MFt-os (13,4%-
os) csökkenés mutatkozik. Ez magyarázza a költségnem összköltségen belüli részará-
nyának 2,2 százalékpontos (65,7%-ról 63,5%-ra történı) változását. 

A személyi jellegő ráfordítások összege a bázishoz viszonyítva 776 eFt-tal (8 %-kal) 
csökkent. Az összköltségen belüli hányaduk terén minimális, 0,7 százalékpontos emel-
kedés tapasztalható (25,4%-ról 26,1%-ra változott). 

Az amortizációs költségek összege a bázistól 168 eFt-tal elmarad, amit a rendkívül 
visszafogott beruházási politikájuk magyaráz. 

Az egyéb ráfordításokon belül továbbra is az áfa arányosítási kötelezettségbıl szárma-
zó, eredményük terhére elszámolt le nem vonható adó  2,1 MFt-os összege érdemel 
említést. 

Az Egyesület a 2016-os üzleti évet 5.321 eFt veszteséggel zárta. 

Vállalkozási tevékenységet a beszámolási idıszakban sem végeztek, így adófizetési 
kötelezettségük nincs. 

 

Ö s s z e f o g l a l ó  m e g á l l a p í t á s o k  
 

Elvégeztem az EOQ MNB Egyesület (székhelye: 1026. Budapest Nagyajtai u. 2/B, 
Nyilvántartási száma: 01-02-4264, Bejegyzı határozat száma: 14-Pk-67840/1991/1) 
2016. évi egyszerősített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerősített 
éves beszámoló a 2016.12.31-i fordulónapra készített mérlegbıl –melyben az eszkö-
zök és források egyezı végösszege [63.366 eFt], az adózott eredmény [– 5.321 eFt] 
veszteség–, és az ugyanezen idıponttal végzıdı üzleti évre vonatkozó eredmény ki-
mutatásból, valamint a számviteli politika jelentıs elemeinek összefoglalását is tartal-
mazó kiegészítı mellékletbıl áll. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerősített éves beszámoló megbízható és valós 
képet ad a Társaság 2016.12.31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint 
az ezen idıponttal végzıdı üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetérıl a Magyaror-
szágon hatályos, a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a további-
akban: „számviteli törvény”). 

 
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban 
és a könyvvizsgálatra vonatkozó –Magyarországon hatályos– törvények és egyéb jog-
szabályok alapján hajtottam végre. Az egyszerősített éves beszámoló általam végzett 
könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek 
megfelelve, független vagyok az Egyesülettıl és ugyanezen etikai követelményekkel 
összhangban eleget tettem egyéb etikai felelısségeimnek is. 

Meggyızıdésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és 
megfelelı alapot nyújt véleményemhez. 
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Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

 
Az egyéb információk az EOQ MNB 2016. évi közhasznúsági mellékletébıl származ-
nak. A vezetés felelıs a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormány-
rendelet vonatkozó elıírásaival összhangban történı elkészítéséért. A jelentésem „Vé-
lemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az 
egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmi-
lyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. 

Az egyszerősített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az 
én felelısségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, 
hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy 
a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tőnik-e, hogy azok 
lényeges hibás állítást tartalmaznak. 

Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutnék, hogy az egyéb infor-
mációk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem lenne ezt a tényt jelenteni. 

Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm. 

 
 
Miskolc, 2017. április 27. 

 
 
 
 
 
 

Könyvvizsgáló cég képviselıjének aláírása 
Képviseletre jogosult neve:Román Józsefné 

Könyvvizsgáló cég neve: Audit- Mix 
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft 

Székhelye: 3529. Miskolc, Aulich u. 20. 
Nyilvántartási szám: 002194 

 Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása 
Könyvvizsgáló neve: Román Józsefné 

Kamarai tag könyvvizsgáló 
Nyilvántartási szám: 001855 
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Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezet  
egyszerősített éves beszámolójának mérlege 

 
2016. év 

 
(adatok eFt-ban) 

Sor-  
szám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév 

a b c e 

1. A. Befektetett eszközök (2 – 5. sorok) 50.107 48.802 

2.  I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 

3.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 50.107 48.802 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 

5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 0 0 

6. B. Forgóeszközök (7 – 10. sorok) 19.364 14.493 

7.  I. KÉSZLETEK 0 0 

8.  II. KÖVETELÉSEK 2.869 2.339 

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 16.495 12.154 

11. C. Aktív id ıbeli elhatárolások 1.908 71 

12. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1. +6. +11. sor) 71.379 63.366 

13. D. Saját tıke (14. – 19. sorok) 65.185 59.864 

14.  I. INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE 11.782 11.782 

15.  II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY TARTALÉK 47.754 53.403 

16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 

17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 

18.  V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL 
  (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL) 5.649 – 5.321 

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉ-
  KENYSÉGBİL 0 0 

20. E. Céltartalék 0 0 

21. F. Kötelezettségek (22. – 23. sorok) 5.984 3.292 

22.  I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 

23.  II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 5.984 3.292 

24. G. Passzív id ıbeli elhatárolások 210 210 

25. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 
(13. – 20. +21. +24. sor)  71.379 63.366 
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Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezet  
egyszerősített éves beszámolójának eredménykimutatása 

 
2016. év 

 
(adatok eFt-ban) 

A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév 

b c e 

1. Értékesítés nettó árbevétele 28.098 16.590 

2. Egyéb bevételek 15.980 12.327 

2.1. Kapott támogatás  6.229 2.138 

• pályázati úton elnyert támogatás 5.891 2.000 

• adományok 200 0 

• SZJA meghatározott részének felajánlásából átutalt  
összeg 

138 138 

2.2. Tagdíj bevétel 9.745 9.946 

2.3. Különféle egyéb bevételek 6 243 

3. Pénzügyi mőveletek bevétele 24 174 

4. Összes bevétel (1+2+3) 44.102 29.091 

5. Anyagjellegő ráfordítások 25.246 21.852 

6. Személyi jellegő ráfordítások 9.759 8.983 

• Ebbıl vezetı tisztségviselık juttatásai 0 400 

7. Értékcsökkenési leírás 1.473 1.305 

8. Egyéb ráfordítások 1.963 2.271 

9. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 12 1 

10. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 38.453 34.412 

Adózás  elıtti eredmény (4-11)  5.649 – 5.321 

Adófizetési kötelezettség 0 0 

Adózott  eredmény  5.649 – 5.321 
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Beszámoló az EOQ MNB Egyesület 2016. évi gazdálkodásáról 

Az EOQ MNB Egyesület 2016. évi részletes tevékenységéről szóló beszámolót a 

2016. évi Évkönyv és összefoglaló pénzügyi elszámolását a melléklet tartalmazza. 

A bevételek elmaradtak az előirányzatot, ami a következők szerint részletezendő: 

• A tagdíj-bevételek megegyeztek az előirányzattal. 

• A pályázati bevételek megegyeztek az előirányzattal. 

• A tervezett bevételek a rendezvényekből, tanfolyamokból és projektekből 
messze elmaradtak a tervezett előirányzattól. Az önálló részvételi díjas 
rendezvények száma jelentősen kevesebb volt, mint a korábbi években. A 
tervezett 25 tanfolyamból csak 9 valósult meg a résztvevők csekély száma miatt. 
A megvalósult tanfolyamokon is kisebb volt a résztvevők száma, mint az elmúlt 
években, ami eredményességüket nagymértékben csökkentette. 

• Pozitív mérleggel bonyolítottuk le a Finn Minőségügyi Szervezet által 
koordinált „Minőség-Innováció 2016” projektet, amely az előzőekben 
részletezett kiemelkedő nemzetközi szakmai sikereket hozott 2 magyarországi 
szervezet számára. 

• Örvendetes módon emelkedett és ezáltal túlteljesült a „Minőség és 
Megbízhatóság” szakfolyóirat bevétele (támogatás, előfizetés, hirdetés). A 
szakfolyóirat hosszú távú fenntartásához a bevételi források további bővítése 
azonban elengedhetetlennek látszik. 

• A kamat és árfolyamnyereség igen alacsonyra tervezett bevétele – közismert 
okokból – annak is csak mintegy felét érte el. 

• Az „Egyéb támogatás (1%)” nem érte el, viszont az „Egyéb bevételek” összegei 
csekély mértékben meghaladták a tervezett összeget. 

Az EOQ MNB Egyesület 2016. évi kiadásait továbbra is a takarékosságra való 

törekvés jellemezte, ami azt eredményezte, hogy a kiadások összege meg sem 

közelítette az előirányzatot. 

Az egyes kiadási tételek elemzése során elsősorban a következők állapíthatók 

meg: 

• A „Működési és bérköltségeket” sikerült az előirányzat közelében tartani, bár 
tudatosan alacsonyabb összeggel terveztük a korábbi évekhez képest. 
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• A tagsági díjat az elnyert pályázati támogatásból még az adott évben át tudtuk 
utalni. A nemzetközi kötelezettségekre fordított kiadásokat azáltal sikerült 
csökkenteni, hogy az EOQ MNB Egyesület képviselője több nemzetközi 
rendezvény nem vett részt, emiatt írásban, illetve Skypon keresztül közölte az 
EOQ MNB Egyesület álláspontját. 

• A „Rendezvények, tanfolyamok és projektek” kiadásait jelentősen 
alacsonyabban sikerült tartani a tervezett előirányzathoz képest, melynek fő oka 
azonban a tanfolyamok nagyobb hányadának elmaradására vezethető vissza. 

• A kiadások a szakbizottsági jutalmakra 2016-ban csak kisebb összeget 
terveztünk, amit majdnem ki is merítettünk. 

• Hosszabb idő után már tavalyelőtt, majd az elmúlt 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. 

• Kiemelkedő takarékosság jellemezte a beszerzéseket, amelyeknél ezáltal – 
arányaiban – nagyobb összegű megtakarítást értünk el. Ez azonban a 
számítógépek és a másolóberendezés elavulása miatt csak ideig-óráig tartható 
fenn. 

A működési és bérköltségek tervezetten nagyobb kiadási tételét a 2013. év 

közepén hozott személyi intézkedés eredményeképpen sikerült 2016-ban is kedvező 

szinten tartani. A nemzetközi kötelezettségekre fordított kiadások a 2016. évben 

kedvezően alakultak, de az EOQ MNB Egyesület elnökének nemzetközi 

kötelezettségei miatt, mivel 2017. december 31-ig a Nemzetközi Minőségügyi 

Akadémia (IAQ) elnöki tisztségét is betölti, ezek a kiadások nehezen lesznek ilyen 

mértékben korlátozhatók. 

A tervezett gazdasági intézkedések közül ismét kiemelendő az EOQ MNB 

Egyesület hozzávetőleges évi 2 mFt EOQ tagsági díjának kormányzati támogatása, 

ami a korábbi években szinte mindig biztosított volt. A 2016. évi tagsági djat a 

Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával sikerült az elmúlt évben időbeni 

átutalni. Megalapozott esélyünk van arra, hogy a 2 mFt összegű EOQ tagsági díjat a 

Nemzetgazdasági Minisztérium 2017-ben is támogatni fogja. 

Az EOQ MNB Egyesület Alapszabályában foglalt közhasznú tevékenysége 

körében adja ki és a tagsági díj ellenében eddig térítésmentesen bocsátotta 

rendelkezésre a "Minőség és Megbízhatóság" szakfolyóiratot. A szakfolyóirat 

kiadása, ami a hazai és külföldi kéziratok begyűjtéséből, a külföldi anyagok 

lefordításából, a szerkesztésből, a tördelésből és nyomdai előkészítésből áll, 

valamint magában foglalja a postai terjesztést is, rendkívüli terhet és ezen túl igen 

nagy veszteséget okoz az EOQ MNB Közhasznú Egyesület számára. Pályázati 

támogatást eddig sem sikerült elnyerni, amire a jövőben még kevesebb kilátás 
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mutatkozik. Ugyanakkor a szakfolyóirat megszüntetése értékes szakismeretektől 

fosztaná meg az EOQ MNB tagjait és az előfizetőként érdeklődést mutató más 

minőségügyi szakembereket is. A szakfolyóiratot úgy sikerült megmenteni, hogy a 

tagsági jogon járó térítésmentes megküldést 2017. évtől kezdve 3000,-Ft tagdíj-

hozzájárulás ellenében biztosítjuk, és a webes előfizetési díjat jelentősen 

megemeljük. 

A szakfolyóirat 2017-től kezdve negyedéves kiadással évi 400 oldalon jelenik 

meg. Továbbá a térítésmentesség megszüntetésével egyidejűleg többletszolgáltatást 

tettünk lehetővé, amely szerint az aktuális és korábbi füzetek (2006-ig 

visszamenőleg) linken kersztül lesznek elérhetők és megvalósul a megjelent cikkek 

témacsoportok szerinti keresésének lehetősége is. A jelentős kihatással járó 

változtatásokat – alapos előkészítő tájékoztató munkával – 2017. január 1. tól 

vezettük be. Az intézkedések eredményeképpen remélhető, hogy a szakfolyóirat 

kiadásával járó nagy összegű éves veszteségek jelentős mértékben csökkenthetők 

lesznek és a szakfolyóirat kiadása hosszabb távon is biztosított lesz. 

Az EOQ MNB Egyesület likviditása – az összességében rendkívül nehéz 

gazdálkodási körülmények ellenére – eddig még egyetlen pillanatra sem volt 

veszélyben. Az Egyesület gazdasági helyzetét egyelőre a stabilitás jellemzi; ennek 

megfelelően naprakész a számlakiegyenlítés, és a befizetési kötelezettségek 

maradéktalan határidős teljesítése a következő időszakban is biztosított. Ebből 

következően az Egyesület jelenleg rendelkezik a NAV ún. nullás igazolásával, ami 

az esetleges további pályázatok benyújtásának elengedhetetlen feltétele. 

Ezen a helyen is közétesszük, hogy az adózó állampolgárok 1% felajánlását, azaz 

mintegy 138 eFt összeget 2016-ban ismét a „Minőség és Megbízhatóság” 

szakfolyóirat kiadásának támogatására fordítottuk, és egyúttal köszönetet mondunk 

az adományozóknak. 

Az EOQ MNB Egyesület könyvvizsgáló által ellenőrzött mérlege és 

közhasznúsági jelentése az Egyesület Közgyűlése elé kerül jóváhagyásra, amelyeket 

majd a jogszabályban előírtaknak megfelelően határidőre az Országos Bírósági 

Hivatalhoz felterjesztünk. 

Budapest, 2017. április 18. 

Dr. Molnár Pál 
EOQ MNB elnök 
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