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JEGYZŐKÖNYV 

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendes 29. Közgy űléséről  
 
Felvéve: 2017. április 27- én; 14:00-16:00 óra között Budapesten a Rubin Wellness & Conference 
Hotel, Konferencia termében. 
 
14:00 órakor: A Közgy űlés összehívása 
1. Mandátum vizsgálati jelentést közöl Torma Beáta és Hlavács Viktória: 

a. Taglétszám: összesen van 380 jogi szervezet és egyéni tag. 
b. Szükséges szavazatképes közgyűlési létszám: a tagság 50%-a +1 fő képviselete, 

azaz 191 fő. 
A Jelenléti lap szerint jelen van 48 mandátummal rendelkező személy, így a Közgyűlés nem 
határozatképes. 
 

2. A Közgy űlést Rózsa András elnök nyitja meg.  
Üdvözli a megjelent résztvev őket  és bejelenti, hogy a jelenlévők számát tekintve a 
Közgyűlés nem határozatképes. Az Elnökség úgy határozott, hogy 2017. április 27-én 
14:30 órai kezdettel ismételt Közgy űlést  hív össze. Ez elfogadható, mivel a Közgyűlés 
összehívásakor így volt meghirdetve. 
 

3. 2016. évi elismerések és díjak átadása.  
Az Ismételt Közgyűlés megkezdéséig a Meghívó - Napirend (3. Melléklet) szerinti 
elismerésekre kerül sor az alábbiak szerint (9. Melléklet). A díjakat az Elnökség tagjai 
adják át. 

A FÓRUM 2016. évi elismerései 
„A Nemzeti Min őségügyi Konferencia Legjobb N ői Előadója” Oklevél 

Név Intézmény  
Honvári Gitta  SGS Hungária Kft., vezető auditor 

 
„A Nemzeti Min őségügyi Konferencia Legjobb Férfi El őadója” Oklevél 

Név Intézmény  
Dr. Ködmön István Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., termelési ig. 

 
„A FÓRUM Kiváló Támogatója” Oklevél 

Intézmény  Intézményi képvisel ő 
DMS One Zrt. 
 
KVALIKON Kft. 

Puskás Zsolt, vezérigazgató helyett átveszi Kárpáti 
Tamás értékesítési vezető. 
Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató 

 
„Aki sokat tett a FÓRUM-ért” Oklevél 

Név Intézmény  
Kelemen Gizella CONTROLL Holding Zrt., irodavezető 

 
„Az Ipar- és Szolgáltatás Min őségéért” Oklevél 

Név Intézmény  
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Gazsi Zoltán EISBERG Hungary Kft., ügyvezető; átveszi Deli 
András, termelési vezető 

 
„A Min őségért” Egyéni Vándordíj 

Név Intézmény  
Kocsis Ernő Roto Elzett Certa Kft., ügyvezető igazgató 

 
„A FÓRUM ÖRÖKÖS TAGJA” OKLEVÉL 

Név Intézmény  
Boros András ISOFÓRUM, alelnök 

 
„A FÓRUM TISZTELETBELI TAGJA” OKLEVÉL 

Név Intézmény  
Semmelweis Ferenc ISOFÓRUM, ÉPÁG elnök 
 

14:30 órától: Ismételt Közgy űlés összehívása 
4. Mandátum vizsgálati jelentést közöl Torma Beáta és Hlavács Viktória: 

A mandátum vizsgálat eredménye: jelen van 52 érvényes mandátummal rendelkező tagsági 
képviselő. 

5. Ismételt Közgy űlés megnyitása : Rózsa András elnök. 
6. Az új Ptk. szerint szükséges megválasztani személyeket a következő feladatokra: 

• Közgyűlés levezető elnök. Javaslat: Kormány Tamás 
• Jegyzőkönyvvezető. Javaslat: Torma Beáta 
• Jegyzőkönyv hitelesítő személyek. Javaslat: Rózsa András és Papp István Róbert 
• Szavazatszámláló Bizottság. Javaslat: Sződi Sándor és Pelle Gábor 

A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúan elfogadta a javasolt személyeket. 
 

7. Kormány Tamás levezető elnök a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra az alábbi Napirendi 
pontokat (3. Melléklet): 

 
1. Beszámoló az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2013-2016. évi tevékenységéről 

és gazdálkodásáról. 
2. Beszámoló és közhasznúsági mellékletek 2016. évről. 
3. Felügyelő Bizottsági Jelentés az ISO 9000 FÓRUM 2016. évi 

tevékenységéről. 
4. A 2016. évi Beszámoló és közhasznúsági mellékletek megvitatása, 

elfogadása; 
A 2016. évi Felügyelő Bizottsági jelentés megvitatása, elfogadása. 

5. Jelölő Bizottság megválasztása a következő 4 évre. 
6. Jelölő Bizottság beszámolója a tisztújítás jelöltjeiről. 
7. Tisztségviselők (elnök, társelnök, alelnök) választása. 
8. Felügyelő Bizottsági tagok választása. 
9. A 2014. július 3-án elfogadott Alapszabály módosítása a 2017. jan.1.-től 

hatályos Ptk. szerint. 
10. Elnöki Tanácsadó Testület (ETT) tagjainak tudomásul vétele. 
11. 2017. évi Rendezvénynaptár és 2017. évi Költségvetés tervezet ismertetése. 
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12. 2017. évi Rendezvénynaptár és 2017. évi Költségvetés megvitatása és 
jóváhagyása. 

15:40 KÖZGYŰLÉS vége 
15:40 Szendvicsebéd 

 
A résztvevők ellenvetés és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadták az előterjesztett 
napirendi pontokat. 
 
A levezet ő elnök felkéri Rózsa András a beszámoló megtartásár a. 
Rózsa András  elnök üdvözölte a Közgyűlés résztvevőit és megtartja beszámolóját. 
 
1-2. Beszámoló és Közhasznúsági jelentés az ISO 900 0 FÓRUM Egyesület 2016. évi 
tevékenységér ől és gazdálkodásáról (4. és 5. Mell.). 
RA elnök beszámolt az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2015. évi tevékenységeiről, a 
gazdálkodásról, a szervezet által elért sikerekről és eredményekről. Ismertette a 2016. évi 
Beszámolót és ennek közhasznúsági mellékleteit (4. és 5. Mell.). Megemlítette, hogy az ISO 
9000 FÓRUM Egyesület közhasznú szervezetként működik, ennek ellenére nem részesül 
semmilyen támogatásban a központi költségvetésből. 
 
Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Beszámolók, a Közhasznúsági jelentés és az 
előterjesztések pdf formátumban az Egyesület honlapján (www.isoforum.hu) megtalálhatók. 
 
Rózsa András Ismertette, hogy 2016. március 10-én sikeres volt az ÉMI-TÜV SÜD általi 
külső fél általi audit. Az auditor nem talált nemmegfelelőséget és külön dicséretet fogalmazott 
meg a beszállítók minősítésére alkalmazott módszer alkalmazásáért. 
 
Kiemelte, hogy az Elnökség és az FB évente legalább két alkalommal elemzi a szervezet 
működését, értékelik az elért eredményeket és szükség esetén megfelelő helyesbítő 
intézkedéseket hozunk. E munka során történik a MIR rendszer vezetőségi átvizsgálása és 
értékelése, amit belső auditnak is tekintünk. 
Az Egyesület tisztségviselői (elnökségi és FB tagok) megfelelő képzettséggel és 
kompetenciával rendelkeznek a szervezet irányítására és működtetésére. A képzettség 
fenntartása, fejlesztése, s annak nyilvántartása mindenkinek saját felelőssége. Ezek 
beépülnek az adott személy szakmai önéletrajzába. 
 
2016-ban néhány taggal növekedett a tagság abszolút száma. Ennek köszönhetően 2016-
ban a tagdíj bevétel 9.484 eFt volt, ami több mint a tervezett összeg.  
Ennek ellenére 2016. évben a tagdíjakból nem folyt be közel 400 eFt, amit veszteségként 
könyveltünk el. 12 szervezet több éve fizet emelt tagdíjat és 2017. évre is sikerült megnyerni 
három céget emelt tagdíjfizetésre. Köszönjük szépen az ilyen jellegű, hiteles és őszinte 
mecenatúrát.  
 
A Nemzeti Minőségügyi Konferencia két napján összesen 345 személy vett részt és 
kiemelkedő eredménynek számít, hogy a résztvevők közel 200 szervezetet 
képviseltek. Összesen 8 szekcióban 52 előadás hangzott el. Az általános elégedettség a 
konferenciával: 89,7 %. A Nemzeti Minőségügyi Konferencián harmadik alkalommal tartottuk 
meg az Építésügyi Ágazat szekciót, amely nagyon sikeres volt. A konferenciát 15 cég 
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támogatta összesen 2325 eFt összeggel. A konferencián 20 személy vehette át a 
konferencia törzsvendége jutalmazást. 
Az előadások, videó-felvételek és a fotók a honlapon láthatók. A Konferencia kapcsán több 
cikk is megjelent a szaklapokban. 
 
A 2016. évi Évzáró kulturális rendezvény helyett szakmai konferenciát tartottunk ISOFÓRUM 
Ősz címen. A rendezvényen közel 100 fő vett részt. Az elnökség döntése értelmében 2017. 
őszén is hasonló szakmai konferenciát fogunk tartani. 
2016. év folyamán az egyesület 14 közhasznú rendezvényt szervezett, melyeken összesen 
72 önkéntes tevékenykedett és 875 személy részesült. Az általános elégedettség: 94,1 % 
volt.  
 
Az Egyesület életében nehézséget okoz, hogy folyamatosan csökken a lekötött 
pénzösszegek utáni kamat. A magánszemélyek általi SZJA 1%-os támogatás (pl. 137 eFt, 
amit nagyon szépen köszönünk) segít valamennyit egy-egy céglátogatás lebonyolításában. 
 
Az Egyesület 2016. év elején részt vett két NEA pályázaton, de a pályázattal 1 várólistás 
helyezést, illetve 250.001 Ft támogatási ajánlatot értünk el, noha a pályázatokat formailag és 
tartalmilag is befogadták. Az elnökség szerint többet nem érdemes munkát fektetni 
működéstámogatás pályázatokba, mivel nem korrekt az elbírálás. Még az is lehetséges, 
hogy amiatt nem nyerünk soha, mivel lekötött pénzünk van állampapírokban. 
Igen jelentős mértékű a személyes kapcsolat a tagság képviselőivel. Évente több alkalommal 
találkozunk Tagságunkkal a különféle rendezvényeken. Ez a kapcsolat a FÓRUM egyik igen jelentős 
erőssége, amit folyamatosan szükséges ápolni, fenntartani. 
 
Az egyesület 2016. évben a közhasznú tevékenységeken túlmenően fizetős részvétellel támogatta a 
többi minőségügyi szervezet tevékenységét (EOQ MNB, IFKA Kft.), illetve különféle egészségügyi 
alapítványok részére is utalt támogatási összeget.  
A honlapunkon rendszeres tájékoztatást adunk programjainkról, képekben számolunk be 
rendezvényeinkről, a minőségfejlesztésben elért eredményekről. Csatlakoztunk a Facebook-hoz is, 
amelyen hetente több alkalommal frissítjük az információkat és folyamatosan mutatjuk be tagjainkat. 
 
3. Felügyel ő Bizottsági jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2016. évi tevékenységéről 
(6. Mell.). 
Sándor István FB elnök ismertette az FB beszámolót. Kiemelte, hogy az Egyesület 2016. évi 
szakmai és pénzügyi tevékenysége sikeres volt, a szervezet számos és hasznos közhasznú 
tevékenységet végzett. 
Az FB javasolja, hogy az FÓRUM tagsága működjön közre az új jogi és egyéni tagok 
megnyerésében (GOLD kártya), és lehetőségeihez mérten támogassa az egyesületet (emelt 
tagdíjfizetéssel, rendezvények szponzorálásával, az SZJA 1 %-ának felajánlásával) annak 
érdekében, hogy a FÓRUM által nyújtott magas színvonalú szolgáltatásokat a tagság 
továbbra is korlátozás nélkül élvezhesse,  
 
Az FB megállapítja, hogy a rendelkezésére álló információk alapján az ISO 9000 FÓRUM 
Egyesület 2016. évi működése eredményes és a jogszabályoknak megfelelő volt. A 
jelentésben rögzítettekkel a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan egyetértettek és 
javasolják a közgyűlésnek a beszámoló elfogadását. A megállapításokon túl az FB 
javaslatokat is tett a FÓRUM tevékenységének segítése érdekében. 
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4.  Az előterjesztett beszámolók megvitatása, elfogadása. 
A következő hozzászólások hangzottak el: 
 
Sződi Sándor IFKA minőségügyi vezető gratulált az ISO 9000 FÓRUM 2016. évi tevékenységéhez, 
megköszönte a 2016. évi támogatást és reményét fejezte ki, hogy továbbra is hasznos lesz a két 
szervezet közötti együttműködés. Javasolta, hogy Közgyűlés fogadja el a beszámolókat. 
 
A hozzászólásokat követően Kormány Tamás levezető elnök kérésére a Közgyűlés nyílt szavazással 
szavazott az elhangzottakról és a Közgyűlés egységes véleménnyel elfogadta az előterjesztett 
anyagokat. 
 
Ezt követően az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Elnöksége és Felügyelő Bizottsága 2013-2017. évi 
tisztségviselői megbízatása lejárt. Kormány Tamás megköszöni a bizalmat és a tisztségviselők 
átadják helyüket a következő elnökségnek.  
 
5. Jelöl ő Bizottság (JB) megválasztása a következ ő 4 évre. 
Kormány Tamás előterjeszti a Jelölő Bizottságba javasolt személyeket, akik az Elnökség 
felkérésére fogadták el a jelölést a következő 4 évre: Pelle Gábor örökös tag, Sződi Sándor 
örökös tag, és Torma Beáta projekt vezető.  
A Közgyűlés nyílt szavazással egységesen megszavazta a Jelölő Bizottság tagjait. A JB tagok maguk 
közül választják meg a JB elnökét. 
 
Sződi Sándor átveszi Kormány Tamástól a Közgyűlés további vezetését. 
 
6. A Jelöl ő Bizottság beszámolója a tisztújítás 2017-2021. évi  jelöltjeir ől. 
Sződi Sándor JB elnök előterjeszti beszámolóját a JB munkájáról. Tájékoztat, hogy a 
Közgyűlésen újabb jelölteket nem lehet állítani. Kivételt képez az Alapszabály szerint olyan 
eset, ha valakit jelölnek és jelen van az illető személy, akinek rendelkezésére áll írásos 
bemutatkozása és az Elfogadó nyilatkozat. 
Ismertette, hogy 112 jelölő lista érkezett vissza a tagság részéről, de senki nem jelölt új 
személyeket vezetői tisztségviselőkre. 
 
Mivel nincsen új jelölt, Sződi Sándor felolvassa a jelölteket az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 
tisztségviselőire: Rózsa András elnök, Kormány Tamás társelnök, Dr. Ködmön István alelnök.  
Dr. Veress Gábor kért szót és megköszönte, hogy Rózsa András elvállalta jelölést és sikeres 
tevékenységet kívánt az új vezetésnek. 
 
7. Tisztségvisel ők (elnök, társelnök, alelnök) választása. 
Sződi Sándor megszavaztatta az Elnökség jelöltjeit: A Közgyűlés nyílt szavazással egységesen, 
egyenként megszavazta az Elnökség tagjait: Rózsa András, Kormány Tamás, Dr. Ködmön István.   
 
8. A Felügyel ő Bizottsági tagok választása. 
Sződi Sándor előterjeszti az FB jelölteket: Sándor István, Papp István Róbert, Tóthné Dr. 
Veinperl Ilona személyében. Ezt követően megszavaztatta az FB tagjait. A Közgyűlés nyílt 
szavazással egységesen, egyenként megszavazta a Felügyelő Bizottság tagjait.  
 
Kormány Tamás visszaveszi a közgyűlés elnöklését Sződi Sándortól és felkéri Rózsa András 
újonnan megválasztott elnököt, hogy terjessze elő az Alapszabály módosításokat. 



ISO
9000

FÓRUM

ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET 
1124 Budapest Fürj u. 18.;  Levélcím: 8401 Ajka, Pf. 186. 

Tel. Bp.: (1) 319-3071;   Tel. Ajka: (88) 501-233;   Mobil: 06-20-9610-085 
Fax Bp.: (1) 319-2562;  E-mail:  isoforum@isoforum.hu; Honlap: 

www.isoforum.hu 
---------------------------------------- Alapítva 1 994 -------------------------------------- 

 

Rózsa András megköszönte a Közgyűlésnek bizalmat és az Elnökség és FB tagjainak 
újbóli megválasztását. Külön kiemelte Boros András 9 éves tevékenységét és jó 
egészséget kívánt számára. 
 

9. A 2014. július 3-án elfogadott Alapszabály módos ítása a 2017. jan.1.-t ől hatályos 
Ptk. szerint. 

 
Rózsa András előterjesztette az Alapszabály módosításokat a következők szerint: 

• Az egyesület tiszteletbeli tisztségei és az Egyesület támogatója státusz. 
• Közgyűlés összehívás határozatképtelenség esetén. 
• a Közgyűlés levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a 

jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja. 
• A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni 

a tag, valamint - ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi 
- képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és - ha a tagokat nem azonos 
számú szavazat illeti meg - a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a 
közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

• A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy 
erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 

• Az ügyvezetés ellátása. Vezetői tisztségviselő megbízatás. Az Egyesület 
tisztségviselői. 

• az ISOFÓRUM egyesület vezető tisztségviselői: a Közgyűlés által választott elnök, 
társelnök, alelnök, a Felügyelő Bizottság elnöke. 

• Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület Elnöksége az egyesület céljai elérésének, 
kapcsolatai kiszélesítésének és elmélyítésének elősegítése érdekében 9 (kilenc) 
tagból álló Elnöki Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: Testület) hozhat létre… 

 
Kormány Tamás megszavaztatja az Alapszabály módosításait. Hozzászólások nem voltak. Kormány 
Tamás levezető elnök kérésére a Közgyűlés nyílt szavazással szavazott az elhangzottakról és a 
Közgyűlés egységes véleménnyel elfogadta az előterjesztett Alapszabály módosításokat. 
 
10. Elnöki Tanácsadó Testület (ETT) tagjainak tudom ásul vétele. 
Rózsa András ismerteti az Elnöki Tanácsadó Testület létrehozásának céljait és a 
megalakulás tényét. Megkéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással nyugtázzák az ETT 
tagjainak és tevékenységének tudomásul vételét. 
A Közgyűlés egységes véleménnyel tudomásul vette és elfogadta, hogy az Elnökség ETT 
testületet hozhat létre. 
 
11. A 2017. évi Rendezvényprogram (7. melléklet) és  2017. évi Költségvetés tervezet (8. 

Melléklet) el őterjesztése. 
Rózsa András előterjesztette a 2017. évi Rendezvényprogramot, illetve a 2017. évi Költségvetés 
tervezetét. 
 
12. A 2017. évi Rendezvénynaptár és 2017. évi Költs égvetés megvitatása, jóváhagyása. 
Kormány Tamás megszavaztatja az Alapszabály módosításait. Hozzászólások nem voltak. Kormány 
Tamás levezető elnök kérésére a Közgyűlés nyílt szavazással szavazott az 2017. évi 
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Rendezvényprogram tervezetről és a 2017.évi Költségvetésről és Közgyűlés egyhangúan elfogadta 
az anyagokat. 
 
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület tisztújító, 29. rendes Közgyűlésén a következ ő határozatok 
születtek: 

HATÁROZATOK 
 

1. A Közgyűlés az előterjesztett Napirendet (3. Melléklet) 
52 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 

2. A Közgyűlés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 
szóló Beszámolót és közhasznúsági Mellékleteket (4. és 5. Melléklet). 

52 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
3. A Közgyűlés az FB Jelentést az ISO 9000 FÓRUM 2016. évi tevékenységéről (6. Mell.). 

52 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
4. A Közgyűlés a Jelölő Bizottságba jelölt személyeket (Pelle Gábor, Sződi Sándor, Torma 

Beáta)  52 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
5. A Közgyűlés az elnökségbe jelölt személyeket (Rózsa András elnök, Kormány Tamás 

társelnök, Dr. Ködmön István alelnök)  
52 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 

6. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottságba jelölt személyeket (Sándor István elnök, Papp István 
Róbert tag, Tóthné Dr. Veinperl Ilona tag)  

52 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
7. A Közgyűlés a 2017. évi Rendezvényprogramot (7. Mell.). 

52 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
8. A Közgyűlés a 2017. évi Költségvetést (8. Mell.). 

52 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 

A Közgyűlés napirendi pontjait követően Rózsa András az Elnökség és FB nevében köszönetét 
fejezte ki a tagság és résztvevők számára és vállalta, hogy igyekszenek a továbbiakban is teljesíteni 
a célkitűzéseket és feladatokat. 
 
Készítette:       Hitelesítették: 
 
 
Torma Beáta    Kormány Tamás  Papp István Róbert 
Jegyzőkönyv vezető   társelnök    FB tag 
 
 
 
MELLÉKLETEK: 
• Jelenléti ív (összesen 4 oldal). 
• Beszámoló és Közhasznúsági Mellékletek az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2016. évi 

tevékenységéről és gazdálkodásáról. 
• FB Jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2016. évi tevékenységéről. 
• 2017. évi Rendezvényprogram. 
• 2017. évi Költségvetés. 
 


