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JEGYZŐKÖNYV 
Az ISOFÓRUM Egyesület rendkívüli tisztújító 34. Köz gyűléséről  

 
Felvéve: 2021. szept. 16-án 17:30-18:30 óra között Tapolcán a Hunguest Hotel Pelion Agora teremben. 
 
17:30 Mandátum vizsgálati jelentést közöl Bardon-Gál Renáta: 
 
Mivel jelen közgyűlés a 2021. szept. 13-i határozatképtelen közgyűlés megismételt összehívása a 
szavazatképes közgyűlési létszám okafogyottá válik. A Jelenléti ív szerint jelen van 52 mandátummal 
rendelkező személy és a Közgyűlés határozatképes. 

 
1. A Közgy űlést Rózsa András elnök nyitja meg.  

Üdvözli a megjelent résztvevőket és bejelenti, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert a 
megismételt Közgyűlés összehívásakor így volt figyelembe véve. 
 

2. Rózsa András tájékoztatja a közgyűlést, hogy szükséges megválasztani a következő feladatokat végző 
személyeket és egyúttal javaslatokat tett az alábbiak szerint: 

• Közgyűlés levezető elnök. Javaslat: Kormány Tamás 
• Jegyzőkönyvvezető. Javaslat: Bardon-Gál Renáta 
• Jegyzőkönyv hitelesítő személyek. Javaslat: Rózsa András és Papp István Róbert 
• Szavazatszámláló Bizottság. Javaslat: Sződi Sándor és Bardon-Gál Renáta 

A Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúan elfogadta a javasolt személyeket. 
 

3. Kormány Tamás levezető elnök a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a Napirendi pontokat (1. Melléklet): 
1. Beszámoló az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2017-2020. évi tevékenységéről és 

gazdálkodásáról. 
2. Beszámoló és közhasznúsági mellékletek 2020. évről. 
3. Felügyelő Bizottsági Jelentés az ISOFÓRUM 2020. évi tevékenységéről. 
4. A 2020. évi Beszámoló és közhasznúsági mellékletek megvitatása, elfogadása; 

A 2020. 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. Elnöki Tanácsadó Testület (ETT) tagjainak tudomásul vétele. 
10. 2021. évi Rendezvénynaptár és 2021. évi Költségvetés tervezet ismertetése. 
11. 2021. évi Rendezvénynaptár és 2021. évi Költségvetés megvitatása és jóváhagyása. 
 
18:30 KÖZGYŰLÉS vége 
18:40 Szendvics, pogácsa és baráti beszélgetések. 

 
A résztvevők ellenvetés és tartózkodás nélkül, egyhangúan elfogadták az előterjesztett napirendi 
pontokat. 
 
A levezető elnök felkéri Rózsa András ISOFÓRUM Egyesület elnökét a beszámoló megtartására. 
Rózsa András  elnök üdvözölte a Közgyűlés résztvevőit és megtartja beszámolóját. 
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1-2. Beszámoló és Közhasznúsági jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2020. évi 
tevékenységéről és gazdálkodásáról (3. Mell.). 
 
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 2021. március 11-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. 
 
2020-ban a pandémia által kiváltott gazdasági nehézségek nem tették lehetővé új tagok 
megnyerését. A tagdíjbevételek is elmaradtak a tervezettől.   
 
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. 
A Nemzeti Minőségügyi Konferencia két napján összesen 136 személy vett részt, sokan utolsó 
napon mondták vissza részvételt.  
 
A konferenciát 15 cég támogatta összesen 1.056 eFt összeggel. Az előadások, videó-felvételek és 
a fotók a honlapon láthatók. A Konferencia kapcsán több cikk is megjelent a szaklapokban. 
 
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) 
 
Az egyesület a közhasznú tevékenységeken túlmenően 2020 és 2021. évben 12 térítésmentes rendezvényt 
szervezett tagsága számára.   
A honlapunkon rendszeres tájékoztatást adunk programjainkról, képekben számolunk be rendezvényeinkről, 
a minőségfejlesztésben elért eredményekről. Csatlakoztunk a Facebook-hoz is, LinkedIn amelyen hetente 
több alkalommal frissítjük az információkat és folyamatosan mutatjuk be tagjainkat. 
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3. Felügyel ő Bizottsági jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2020. évi tevékenységéről (4. 
Mell.). 
Sándor István FB elnök előterjesztette az FB beszámolót. 
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 a pandémia miatt elmaradt számos tagdíj befizetés és az NMK tervezett 
bevétele jelentősen kevesebb lett a tervezett értéknél, viszont a szervezet kiadásai szinte a 
tervezett szinten alakultak. Az egyesület megszervezte a konferenciát, melyre jelentősen 
kevesebben jelentkeztek, de a konferencia napján történt lemondásokat már nem lehetett törölni 
hotelnél, hanem fizetni kellett. 
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 2022. szeptemberében a XXIX. NMK előkészítésekor az Elnökség vegye figyelembe az előző 
évek során szerzett tapasztalatokat és visszajelzéseket. 

 
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. 
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. 
 
4.  Az előterjesztett beszámolók megvitatása, elfogadása. 
 
A közgyűlés résztvevői nem kértek szót hozzászólásra, mivel nagyon jól ismerik az egyesület 
tevékenységét. 
 
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: Sződi Sándor örökös tag, Boros András, örökös tag, Erőss 
Erzsébet.  
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 
már nem lehetséges napirendi pontot módosítani, illetve 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. 
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Ismertette, hogy 108 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. 
  
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 elnök, Kormány Tamás társelnök, Dr. Ködmön István 
alelnök.  
 
8. A Felügyel ő Bizottsági tagok választása. 
 
Sződi Sándor előterjeszti az FB jelölteket: Sándor István, Papp István Róbert, Torma Beáta 
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 Andrást, 
hozzászólásra. Rózsa András megköszönte a Közgyűlésnek bizalmat és az Elnökség és FB 
tagjainak újbóli megválasztását. 
  
9. Elnöki Tanácsadó Testület (ETT) tagságában beköv etkezett változásokról. 
 
Rózsa András ismerteti az Elnöki Tanácsadó Testület létrehozásának céljait. Tájékoztatja 
közgyűlést, hogy nyugdíjazások és munkahelyváltások miatt 3 új tagot kértünk fel az ETT 
tagságába: Farkas József, Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgató, Rajcsányi Ferenc, COLAS 
Hungária Zrt. IIR igazgató, Mátrai Norbert, Kaizen Institute Hungary vezető tanácsadó, DE egyetemi 
docens. 
Megkéri a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással nyugtázzák az ETT tagjainak és tevékenységének 
tudomásul vételét. 
A Közgyűlés egységes véleménnyel tudomásul vette és elfogadta, hogy az ETT testületében hozott 
változásokat. 
 
10. A 2021. évi Rendezvényprogram (6. melléklet) és 202 1 évi Költségvetés tervezet (5. Melléklet)  

előterjesztése és megvitatása. 
 
Rózsa András előterjesztette a 2021. évi Rendezvényprogramot, illetve a 2021. évi Költségvetés tervezetet. 
Hozzászólások nem voltak. 
 
11. A 2021. évi Rendezvénynaptár és 2021. évi Költs égvetés jóváhagyása. 
 
Kormány Tamás levezető elnök kérésére a Közgyűlés nyílt szavazással szavazott az 2021. évi 
Rendezvényprogram tervezetről és a 2021.évi Költségvetésről és Közgyűlés egyhangúan elfogadta az 
előterjesztett anyagokat. 
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Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület rendkívüli, tisztújító,  34. Közgy űlésén 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 2020. 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 2020. évi tevékenységéről (6. Mell.). 

52 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
4. A Közgyűlés a Jelölő Bizottságba jelölt személyeket (Sződi Sándor, Boros András, Erőss Erzsébet)

  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, Papp István Róbert tag, 
Torma Beáta tag)  

52 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
7. A Közgyűlés a 2021. évi Rendezvényprogramot (7. Mell.). 

52 igen, ∅ nem, ∅ tartózkodás szavazattal elfogadta. 
8. A Közgyűlés a 2021. 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 igyekeznek a továbbiakban is teljesíteni a célkitűzéseket és 
feladatokat. 
 
Készítette:       Hitelesítették: 
 
 
Bardon-Gál Renáta   Kormány Tamás  Papp István Róbe rt 
 
Jegyzőkönyv vezető   társelnök    FB tag 
 
 
 
MELLÉKLETEK: 
• Jelenléti ív (összesen 3 oldal). 
• Beszámoló és Közhasznúsági melléklet az ISOFÓRUM 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról. 
• FB Jelentés az ISO 9000 FÓRUM Egyesület 2020. évi tevékenységéről. 
• 2021. évi Rendezvényprogram. 
• 2021. évi Költségvetés. 
 

 
 


