
 
Felügyelő Bizottsági jelentés 

1/4 

 

FELÜGYEL Ő BIZOTTSÁGI JELENTÉS 

AZ ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület (a továbbiakban: ISO 9000 FÓRUM) 3 tagú Felügyelő 
Bizottsága (FB) az Alapszabályban leírtak szerint végzi tevékenységét. Legfontosabb feladata 
a szervezet gazdálkodási ügyeinek átvizsgálása és az eredményekről értékelő jelentés 
készítése a Közgyűlés részére. 

A 2020. évre vonatkozóan az FB ellenőrizte az ISO 9000 FÓRUM jogszabályoknak 
megfelelő működését, az FB tevékenységét is 2020. évben a pandémia miatti veszélyhelyzet 
határozta meg. 

 

2020. március 12. Budapest 

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2019. éves tevékenységének értékelése, valamint a 2020. 
évi programjának és költségvetés tervezetének áttekintése, az FB saját munkatervének 
összeállítása 

 

2020. szeptember 17. Tapolca 

A XXVII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia (NMK) lebonyolításának vizsgálata, a 
konferencia várható pénzügyi eredményének megtárgyalása az elnökséggel 

 

2020. december 17.  Elnökségi és FB ülés  Budapest 

Az Egyesület 2020. évi tevékenységeinek, valamint a 2021. évi előzetes tervek áttekintése. 

 

2021. április 21. Online Elnökségi és FB ülés 

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2020. évi tevékenységének és pénzügyi gazdálkodásának 
vizsgálata, a 2021. éves terv áttekintés, az FB beszámoló előkészítése 

 

Az FB az elmúlt év folyamán folyamatosan képviselte magát az Egyesület által szervezett 
rendezvényeken. 

 

Az FB a következő megállapításokat teszi: 

 
1. Az ISO 9000 FÓRUM 2020. évi gazdálkodásával és működésével kapcsolatos 

megállapítások 

1.1 Pénzügyi eredmény (eFt) 
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KÖLTSÉGVETÉS 2019.tény-2020. tény  
nettó e Ft 

 

Költségvetési tételek 2019. évi 
Tény 

2020. évi 
Terv 

2020. évi 
Tény 

A. BEVÉTELEK 33965 24700 18640 

1. Tagdíjak 11082 8000 9037 
2. Rendezvények (konferencia, tréning) 20029 15800 8387 
3. Reklám (szponzori bevételek) 1773 500 1090 
4. Befektetés (értékpapír kamat) 566 200 53 
5. Egyéb bevétel (pályázat, működés 

támogatás, szja 1%) 
515 200 73 

B. RÁFORDÍTÁSOK 
 

33333 24700 24495 

6. Személyi jellegű (reprezentáció, 
plasztika, díjak, utazási, szállodai, taxi, 
cégautó adó, szgk. költsége) 

2113 
 

1200 257 

7. Működtetés (posta, bérleti díjak, operatív 
ügyintézés, könyvelés, számlavezetés, 
auditálás, oktatás, képzés, folyóirat, 
könyvek) 

9195 7400 7372 

8. Anyag jellegű (üzemanyag, irodaszer, 
egyéb anyagok) 

1660 
 

800 433 

9. Kommunikáció (vonalas telefon, internet, 
mobiltelefon) 

237 300 224 

10. Rendezvények (konferenciák, szakmai 
rendezvények, ágazati rendezvények, 
közgyűlések, tagsági díjak, reklámok 
költsége) 

17488 13000 12475 

11. Egyéb ráfordítás (terv szerinti 
értékcsökkenés, szgk. könyv szerinti 
értéke, adók, illetékek, leselejtezett 
készletek) 
 

2640 2000 2391 

C. EREDMÉNY = A – B 632 0 -5855 
 
Megállapítható, hogy az ISO 9000 FÓRUM 2020. évi pénzügyi eredménye negatív, a mérleg 
szerinti eredmény -5 855 eFt. 

 

1.2 Bevételek vizsgálata 

A bevétel (18 640 eFt) 75,5 %-a a tervezettnek. Az elmaradásban nagy szerepet játszott a 
Nemzeti Minőségügyi Konferencia bevételének jelentős mértékű elmaradása.  

1.3 Ráfordítások vizsgálata 

A ráfordítások (24 495 eFt) összességében szinte a tervezett szinten alakultak, és csak 0,8 %-
kal maradtak a tervezett érték alatt.  

1.4 Mérleg szerinti eredmény 
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A mérleg szerinti eredmény negatív, -5 855 eFt, mely a tervezett értékhez képest jelentős 
elmaradást mutat. Az ISO 9000 FÓRUM saját tőkéje így 24 622 eFt-ra csökkent. 

A veszteség fő oka, hogy elmaradt számos tagdíj befizetés és az NMK tervezett bevétele 
jelentősen kevesebb lett a tervezett értéknél, viszont a szervezet kiadásai szinte a tervezett 
szinten alakultak. 

1.5 Közhasznúság és egyéb eredmények 

Az ISO 9000 FÓRUM 2020-ban végzett közhasznú tevékenységei: 

• A Tagság részére 8 térítésmentes online szakmai nap szervezése 
• EOQ MNB, ISOFÓRUM, MMT, SZKKE, IFKA szervezetekkel együttműködési 

szándéknyilatkozat alapján történt az EFQM 2020 Modell népszerűsítése, az NKD 
megalapítása és meghirdetése, promóciója 

• EOQ MNB szakmai kiadvány anyagi támogatása (bronz fokozatú támogató) és az 
MMT elektronikus folyóirat szakmai támogatása (NMK konferenciáról 
ISOFÓRUM önálló kiadvány) 

• SZKKE részére rendezvények biztosítása (önálló szekció az NMK-án) 
 

A XXVII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2020. szeptember 17-18-án a Hunguest Hotel 
Pelion-ban került megrendezésre. A rendezvény – a pandémiás vészhelyzet alatt – személyes 
részvétellel lett megrendezve, betartva az akkor érvényes biztonsági és egészségvédelmi 
előírásokat. Az előző évekhez képest jelentősen kisebb létszámú konferencia szakmailag 
sikeres volt. A résztvevők átlagos elégedettsége továbbra is megfelelt az elmúlt évek szintén 
magas szintű eredményének. 

Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület továbbra is folyamatosan fenntartja tanúsított státuszát, ISO 
9001 szerinti minőségirányítási rendszerének megfelelőségét a tanúsító szervezet által tartott 
éves auditokon meggyőzően (eltérések megállapítása nélkül) igazolja. 

A minőségügyi civil szervezetek közül továbbra is egyedül működtet az ISO 9001:2015 
szabvány szerint tanúsított MIR rendszert. 
 
 
2. Az FB ajánlásai 

• Tekintettel a koronavírus miatti pandémiás helyzetre, az Elnökség úgy határozza meg 
a szervezet 2021. évi működési feltételeit, hogy a kiadások összhangban legyenek a 
várható bevételekkel, ami biztosítja, hogy a saját tőke tovább ne csökkenjen, 

• A 2021. szeptemberében megrendezésre kerülő XXVIII. Nemzeti Minőségügyi 
Konferencia előkészítése során az Elnökség vegye figyelembe az előző években 
végzett tematika felméréseket, valamint az előző konferenciák során szerzett 
tapasztalatokat és visszajelzéseket. 

 
 
3. Összefoglalás 

Az FB megítélése szerint az Egyesület tevékenységét 2020. évben a pandémia miatti 
veszélyhelyzet határozta meg. 

A 2002 - 2019 között minden évben eredményesen működő egyesület – a pandémia miatti 
veszélyhelyzetben – 2020-ban jelentős mértékű veszteséget ért el. 
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Az FB megállapítja, hogy a rendelkezésére álló információk alapján az ISO 9000 FÓRUM 
2020. évi működése szakmailag és a jogszabályoknak megfelelő, de pénzügyileg veszteséges 
volt. 

A jelentésben rögzítettekkel a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan egyetértettek. 
 

Budapest, 2021. május 10. 

 

 Sándor István 

FB elnök 

 

Tóthné dr. Veinperl Ilona 

FB tag 

 Papp István Róbert 

FB tag 
 


