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JEGYZŐKÖNYV 

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendes 27. Közgy űléséről  
 
Felvéve: 2015. április 9-én; 10:00-12:30 óra között Budapesten a Rubin Wellness & Conference Hotel, 
Konferencia termében. 
Elnököl: Kormány Tamás 
 
10:00 órakor 
1. Mandátum vizsgálati jelentést közöl: Torma Beáta és Tóthné Dr. Veinperl Ilona: 

a. Taglétszám: összesen van 344 jogi szervezet és egyéni tag. 
b. Szükséges szavazatképes Közgy űlési létszám: a tagság 50%-a +1 f ő képviselete, 

azaz 173 fő. 
A Jelenléti lap szerint jelen van 49 mandátummal re ndelkező személy, így a Közgyűlés nem 
határozatképes. 
 

2. A Közgy űlést Kormány Tamás társelnök nyitja meg, üdvözli a megjelent résztvev őket  és 
bejelenti, hogy a jelenlévők számát tekintve a Közgyűlés nem határozatképes. Az Elnökség 
úgy határozott, hogy 2015. április 9-én 11:00 órai kezdettel ismételt Közgy űlést  hív össze. Ez 
elfogadható, mivel a Közgyűlés összehívásakor így volt meghirdetve. 
 

3. 2014. 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 Nemzeti Min őségügyi Konferencia Legjobb N ői Előadója” Oklevél  
Sas Adrienn SMR Automotive Bt., QC koordinátor 
„A Nemzeti Min őségügyi Konferencia Legjobb Férfi El őadója” Oklevél  
Gazsi Zoltán Eisberg Hungary Kft., ügyvezető igazgató 
„A FÓRUM Kiváló Támogatója” Oklevél  
HungaroControl Zrt., Székely Zoltán biztonsági igazgató 
Pannon-Work Zrt.,Várdai László értékesítési igazgató 
„Aki sokat tett a FÓRUM-ért” Oklevél  
Nagypál Béla MVM Paks II. Zrt., Integrált IR vezető 
„A Min őségért” Egyéni Vándordíj  
Török László, Grundfos GMH1 igazgató 
„Az Ipar- és Szolgáltatás Min őségéért” Oklevél  
Stasztny Péter, SMR Automotive Bt., vállalati kapcsolattartó 
Nyeste Zsolt, Grundfos Magyarország Kft., főmérnök 
„A Közoktatás Min őségéért” Oklevél  
Koczor Margit, OFI közoktatási szakértő 
Hegyiné Mladoniczki Éva, Szandaszőlősi Integrált Közoktatási Int., igazgató 
„A FÓRUM ÖRÖKÖS TAGJA” OKLEVÉL  
Móricz István, NYÍRSÉGVÍZ Zrt., ny. vezérigazgató 
A FÓRUM TISZTELETBELI TAGJA” OKLEVÉL 
Dr. Róth András, Magyar Minőség Társaság, elektronikus folyóirat főszerkesztő 
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11:00 órától: Ismételt Közgy űlés összehívása 
 
4. Mandátum vizsgálati jelentést közöl: Torma Beáta és Tóthné Dr. Veinperl Ilona: 
5. A mandátum vizsgálat eredménye: Jelen van 64 érvényes mandátummal rendelkező tagsági 

képviselő. 
6. Ismételt Közgy űlés megnyitása. Levezet ő elnök: Kormány Tamás 
7. Javaslat Jegyzőkönyv vezetőnek: Torma Beáta. 
8. Jegyzőkönyv vezetőnek nyílt szavazással lett elfogadva Torma Beáta. 
9. Jegyzőkönyv hitelesítői: az Alapszabály értelmében a szervezet elnöke (Rózsa András) illetve az FB 

egyik tagja (Tóthné Dr. Veinperl Ilona). 
10. A levezető elnök a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra az alábbi Napirendi pontokat (3. Melléklet): 

 
1. Beszámoló és Közhasznúsági jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2014. évi 

tevékenységéről és gazdálkodásáról (4. és 5. Mell.). 
2. Felügyelő Bizottsági Jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2014. évi tevékenységéről (6. 

Mell). 
3. A 2014. évi Beszámoló, a Közhasznúsági Jelentés, és a 2014. évi Felügyelő Bizottsági 

Jelentés megvitatása, elfogadása. 
4. A 2015. évi Rendezvénynaptár és 2015. évi Költségvetés tervezet ismertetése (7. és 8. 

Mell.). 
5. A 2015. évi Rendezvénynaptár és 2015. évi Költségvetés megvitatása és jóváhagyása. 

 
Rózsa András  elnök üdvözölte a Közgyűlés résztvevőit. 
 
1. Beszámoló és Közhasznúsági jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2014. évi 
tevékenységér ől és gazdálkodásáról (4. és 5. Mell.). 
RA elnök beszámolt az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2014. évi tevékenységeiről, a gazdálkodásról, 
a szervezet által elért sikerekről és eredményekről. Ismertette a 2014. évi Beszámolót és ennek 
közhasznúsági mellékleteit (4. és 5. Mell.). Megemlítette, hogy az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 
újból elnyerte a közhasznúsági státuszt. A Fővárosi Törvényszék 2015. március 4-én kelt 
végzésében megállapította, hogy a szervezet működése és Alapszabálya megfelel az Ectv. 
közhasznúsági rendelkezéseinek, így a bíróság az egyesületté alakulást és annak közhasznú 
fokozatát jóváhagyta, elsőként a minőségügyi szervezetek közül az alábbiak szerint: 
 
„VÉGZÉS  
A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 6611. sorszám alatt nyilvántartásba vett ISO 9000 Fórum 
nyilvántartási adataiban az alábbi változások bejegyzését: 

A szervezet új neve: ISO 9000 FÓRUM Egyesület 
Az egyesület közhasznúsági fokozata: közhasznú 
Az Alapszabály módosításának időpontja: 2014. év július 3. 

……….. 
A bíróság megállapította, hogy a civil szervezet alapszabálya és beszámolói megfelelnek az Ectv. 
Közhasznúsági rendelkezéseinek, a szervezet az Ectv. 32 paragrafus (4) bekezdés a) és b) pontjában és 
az (5) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltételeket teljesíti.„”  
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Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Beszámolók, a Közhasznúsági jelentés és az előterjesztések 
pdf formátumban az Egyesület honlapján (www.isoforum.hu) megtalálhatók. 
 
Ismertette, hogy 2014. január 31-én sikeres volt az ÉMI-TÜV SÜD általi külső fél általi audit. Az 
auditor nem talált nemmegfelelőséget. Ugyanez volt a helyzet a 2015. évi február 27-i auditon is. 
Az elnök szerint célunk, hogy a 2016. évi megújító auditon már az új EN ISO 9001:2105 évi 
nemzetközi szabvány szerin tanúsíttassuk a minőségirányítási rendszert. 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Egyesület 2014. évben jelentős nehézségekkel nézett 
szembe, hogy szinten tudja tartani szolgáltatásainak magas szintű, a tagság által megszokott 
színvonalat.   
Öt év után ismételten növekedett a tagság abszolút száma. Ez főleg az építésügyi ágazat 
létrehozásának köszönhető. Ennek köszönhetően 2014-ben a tagdíj bevétel 8400 eFt, ami több 
mint a tavaly évi.  
Ennek ellenére 2014. évben a tagdíjakból nem folyt be közel 300 eFt, amit veszteségként 
könyveltünk el. Kilenc szervezet fizet emelt tagdíjat és 2015. évre is sikerült megnyerni két céget 
emelt tagdíjfizetésre. Fontos: van olyan cégvezető, aki javasolja a tagdíjak 50 Ft-tal való emelését. 
 
A XXI. Nemzeti Minőségügyi Konferencián 387 személy vett részt, amiből a teljes összegű fizetők 
száma 297 fő. Összesen 8 szekcióban 44 előadás hangzott el. A Konferencia pénzügyi 
eredménye: 2.744 eFt. Ez kevesebb az előző évek konferencia eredményeinél, ami annak is 
következménye, hogy kevesebb volt a szponzori bevétel, illetve felmerültek nem tervezett 
költségek is. Az egészségügyi ágazat, a közoktatási ágazat és néhány egyéni tag számára adtunk 
50%-os kedvezményt. Az összes kedvezményezett száma 90 fő volt.  
 
A 2014. évi Évzáró kulturális rendezvényt igen civilizált körülmények között sikerült megrendezni. 
72 személy vett részt az adventi orgonakoncerten a Budavári Evangélikus Templomban. A 
rendezvény költsége közel 400 eFt-tal haladta meg a tervezett költségkeretet. Továbbra is 
kérdéses a több százezer Ft-os térítésmentes rendezvényekhez való ragaszkodás. 
 
Pénzügyi nehézséget okozott még, hogy folyamatosan csökken a lekötött pénzösszegek utáni 
kamat, kevesebb szponzorációs támogatást sikerült elnyerni, a tagság általi SZJA 1%-os 
támogatás is elenyésző mértékű. 
Véleménye szerint esedékes az ISO 9000 FÓRUM Egyesületnek egy új vagy frissített Stratégiát 
kidolgozni, mivel a jelenlegi gazdasági konjunktúra nem támogatja a civil szervezetek tagságának 
megtartását, az új tagok megnyerését. Megfelelő tagdíjösszeg és egyéb források hiányában 
lehetetlenné válik az Egyesület minőségi szolgáltatása.  
 
Igen jelentős mértékű a személyes kapcsolat a tagság képviselőivel. Évente egyes tagokkal több 
alkalommal is találkozunk a különféle rendezvényeken. Ez a kapcsolat a FÓRUM egyik igen jelentős 
erőssége, amit folyamatosan szükséges ápolni, fenntartani. 
A honlapunkon rendszeres tájékoztatást adunk programjainkról, képekben számolunk be 
rendezvényeinkről, a minőségfejlesztésben elért eredményekről. Csatlakoztunk a Facebook-hoz is, 
amelyen két hónapja hetente több alkalommal frissítjük az információkat és folyamatosan mutatjuk be 
tagjainkat. 
 
2. Felügyel ő Bizottsági jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2014. évi tevékenységéről (6. 
Mell.). Sándor István FB elnök ismertette az FB beszámolót. Az FB megítélése szerint összességében 
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a 2014. évi gazdálkodás eredményes volt, hiszen az Egyesület pozitív mérleg szerinti eredményt 
ért el. 
Az FB megállapítja, hogy a rendelkezésére álló információk alapján az ISO 9000 FÓRUM 
Egyesület 2014. évi működése eredményes és a jogszabályoknak megfelelő volt. A jelentésben 
rögzítettekkel a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan egyetértettek. A megállapításokon túl az FB 
javaslatokat is tett a FÓRUM tevékenységének segítése érdekében. 
 
3.  Az előterjesztett beszámolók megvitatása, elfogadása. 
Gazsi Zoltán az Eisberg Hungary Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy az ISO 9000 FÓRUM Egyesület olyan 
szolgáltatásokat nyújt, amiért érdemes magasabb tagdíjat is fizetni. Javasolta, hogy az elnökség terjesszen 
elő egy tagdíjemelési javaslatot a következő közgyűlésnek. Azt is javasolta, hogy az Egyesület próbáljon 
olyan támogatókat keresni, akik hajlandók különféle nonprofit szervezetek tagjainak befizetni a 
konferencián való részvételt (számukra ez reklámhordozó tevékenység), ezzel növelhető lenne a Nemzeti 
Konferencia bevétele.  
 
Pleininger József örökös tag kiemelte, hogy a már megszokott szolgáltatásokból nem célszerű csökkenteni, 
mert ez létszámcsökkenéssel járhat. A tagság újraépítése sokkal nagyobb feladat, mint a jelenlegi helyzet 
fenntartására való törekvés. Véleménye szerint az Örökös tagok elégedettek a FÓRUM eddigi 
szolgáltatásaival, köszönik a gesztust, de mindenkinek meg kell érteni, hogy pénzügyi hozzájárulás is 
szükséges a rendezvényeken való részvételhez. 
Hozzászólásában javasolta, hogy az elnökség fontolja meg a munkamegosztást, mivel az elnökre túl sok 
munka hárul. 
 
Sződi Sándor IFKA minőségügyi vezető gratulált az ISO 9000 FÓRUM 2014.évi tevékenységéhez, 
megköszönte a 2014. évi támogatást és reményét fejezte ki, hogy az ISOFÓRUM a 2015. évi Mikulás 
rendezvénynek is kiemelt támogatója lesz. 
 
Rózsa András kifejezte sajnálkozását, hogy Magyarországon a minőségügyi szervezetek nem működnek 
együtt, aminek következtében nem lehet elvárni semmiféle támogatást a kormányzati szervektől, ha 
nincsen egy egységes fellépés a minőségügy területén. 
 
A hozzászólásokat követően Kormány Tamás levezető elnök kérésére a Közgyűlés nyílt szavazással 
szavazott az elhangzottakról és egységes véleménnyel elfogadta az előterjesztett anyagokat. 
 
4. A 2015. évi Rendezvényprogram (7. melléklet) és 2015. évi Költségvetés tervezet (8. Melléklet) 
előterjesztése. 
Rózsa András előterjesztette a 2014. évi Rendezvényprogramot, illetve a 2015. évi Költségvetés tervezetét. 
 
5. A 2015. évi Rendezvénynaptár és 2015. évi Költsé gvetés megvitatása és jóváhagyása. 
 
Reizinger Zoltán az MMT ügyvezető igazgatója hozzászólásában figyelmeztette az elnökséget, hogy nem 
szabad negatív eredményt tervezni, tudomása szerint ez akarja az ISOFÓRUM. 
Rózsa András elnök megköszönte Reizinger úr észrevételét. 
Figyelembe véve az országos gazdasági tendenciákat, a taglétszám alakulását azt javasolta, hogy a 
Közgyűlés fogadja 2015. évre a nulla Ft eredmény tervezését. 
A Közgyűlés nyílt szavazással mandátum kártyákkal egyöntetűen elfogadta az előterjesztéseket.  
 
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 27. rendes Közgy űlésén az következ ő határozatok születtek: 
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HATÁROZATOK 

 
1. A Közgyűlés az előterjesztett Napirendet (3. Melléklet) 

64 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
2. A Közgyűlés az ISO 9000 FÓRUM 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló 

Beszámolót és közhasznúsági Mellékleteket (4. és 5. Melléklet) 
64 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 

3. A Közgyűlés az FB Jelentését az ISO 9000 FÓRUM 2014. évi tevékenységéről (6. Melléklet) 
64 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 

4. A Közgyűlés a 2015. évi Rendezvényprogramot (7. Mell.) 
64 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 

5. A Közgyűlés a 2015. évi Költségvetést (8. Mell.). 
64 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    Rózsa András   Tóthné Dr. Veinperl I lona 
Jegyzőkönyv vezető   elnök    FB tag 
 
 
MELLÉKLETEK: 
• Jelenléti ív (összesen 3 oldal) 
• Beszámoló és közhasznúsági Mellékletek az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2014. évi tevékenységéről 

és gazdálkodásáról 
• FB Jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2014. évi tevékenységéről 
• 2015. évi Rendezvényprogram 
• 2015. évi Költségvetés 
 


