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A civil törvény 2012. január 01-től érvénybe lépve módosította a Magyar Minőség Társaság
(továbbiakban: MMT, vagy Társaság) beszámolási kötelezettségét. Egységes formátum használatát
írta elő, aminek az adat tartalma eltér az eddig megszokott formától. A társaságunk tagjainak
tájékoztatására ezzel a hagyományos tartalmú kiegészítéssel szeretnénk bemutatni a 2021. év
történéseit és a 2022. év terveit.
Társaságunkról
1991. június 12-én alakult meg azzal a szándékkal, hogy segítse a hazai termékek és szolgáltatások
minőségszínvonalának állandó emelését, és ezzel hozzájáruljon az ország társadalmi, valamint
gazdasági céljainak megvalósításához. Feladatának tekinti a Társaság a hazai termékek és
szolgáltatások versenyképességének javítását a lakosság életminőségének fejlesztése érdekében. A
Magyar Minőség Társaság elkötelezett abban, hogy az ország minőségszemléletéről és gyakorlatáról
kialakult hazai és nemzetközi vélemény pozitív irányba fejlődjön, a minőségre vonatkozó hazai
szabályozások és rendszerek megfeleljenek a piaci igényeknek és elvárásoknak. A szakemberek
széleskörű összefogásával közreműködik a hazai minőségpolitika és stratégia kialakításában és
megvalósításában. Az MMT az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött és a
2011. évi CLXXV. Ectv. szerint működő szervezet. Tagjai önállóságát nem érintő, nem
nyereségérdekeltségű, politikamentes, tudományos egyesület, szervezet, amely a mindenkor
hatályos jogszabályok, valamint az Alapszabálya szerint végzi tevékenységét.
A Társaság alapvető célja a minőségközpontú szemlélet, gondolkodás és tevékenység mind
szélesebb körű elfogadásának és elterjesztésének támogatása Magyarországon az életminőség
folyamatos javítása érdekében. A hazai gazdasági szervezetek minőségtudatának fejlesztése
mindeközben a magyar minőségügy céltudatos fejlesztése is, melynek során a hazai
közvélemény figyelmének ráirányítása a termékek és szolgáltatások minőségbiztosítására, és
ennek jelentőségére.
A célok elérése érdekében tudatosítja a gazdaság szereplőiben, hogy a minőség meghatározó
tényező a gazdasági siker elérésében, elősegíti a fogyasztóvédelem hatékony működését, a
fogyasztói érdekek érvényesülését.
Segíti a minőség színvonal emelését, a minőségpolitika formálását, a tudomány fejlődését. A
minőségirányítás területén informálja a tagságot az új módszerekről, segíti hazai bevezetésüket és
szervezi a minőségirányítási ismeretek oktatását. Megjelentet és terjeszt olyan kiadványokat,
amelyek segítik a Társaság célkitűzéseinek megvalósítását. Hazai tudományos tanácskozásokat,
konferenciákat, kiállításokat szervez és közreműködik az ezekhez kapcsolódó teljes körű szolgáltató
tevékenység megvalósításában.
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Képviseli a tagok szakmai érdekeit a hazai s a nemzetközi minőségirányítási tevékenységben.
Képviseli tagjait az államigazgatás és a társadalmi szervek felé. Kapcsolatot tart fenn olyan hazai
szervezetekkel, amelyek fejleszteni kívánják a minőségkultúrát a gyártó és szolgáltató iparágakban.
A Magyar Minőség Társaság céljai között kiemelt szerepet tölt be a minőségügyi ismeretek
terjesztése és a minőségtudat formálás. Tagsága önkéntességi alapon szerveződött és szerveződik az
évek folyamán. Tag lehet minden hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely
a Társaság Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri és a célok megvalósítását támogatja.
A céljait a tagok közreműködése révén valósítja meg. Ennek egyik megnyilvánulása a szakmai és
területi bizottságok útján való tevékenység végzése.
A minőség szolgálatában végzett tevékenységei
A tagság tájékoztatásának elősegítésére havonta rendszeresen megjelenteti a Magyar
Minőség című folyóiratát, amelyben a szakcikkeken túlmenően informál a Társaság híreiről,
valamint a nemzetközi és hazai eseményekről. Lehetőséget nyújt, hogy a Magyar Minőségben és
különböző

kiadványaiban

tagjai

vagy

kívülállók

termékeiket

és/vagy

szolgáltatásaikat

bemutathassák. Önállóan vagy másokkal együttműködve belföldi tudományos tanácskozásokat és
rendezvényeket, amelyekhez kapcsolódóan vagy azoktól függetlenül szakmai kiállításokat szervez.
Minőségirányítási információkkal segíti a hozzá fordulókat. Az alapítókkal együtt a minőség és
környezetvédelem területére menedzser és irodalmi díj pályázatokat ír ki.

A Társaság – mint egyesület gazdálkodásának sajátosságai:
A Társaságnak az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében kell elsősorban
gazdálkodnia, de mint azt a kormányrendelet is kimondja, vállalkozási tevékenységet is végezhet.
A Társaság bevételei:
•

Cél szerinti tevékenység bevétele (mérlegben: Alaptevékenység), (minden olyan
bevétel, amely nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik, ideértve a
céltámogatást is.)

•

Vállalkozási tevékenység bevétele

•

Támogatások, adományok

A Társaság költségei (kiadásai):
•

Cél szerinti tevékenység közvetlen költségei

•

Vállalkozási tevékenység közvetlen költségei

•

Egyéb közvetett költségek (kiadások)
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Fontos előírás, hogy a két tevékenység bevételeit és költségeit, kiadásait – ha a Társaság vállalkozási
tevékenységet is végez – elkülönítetten kell nyilvántartania.
A vállalkozási és cél szerinti (alap) tevékenység bevételeinek és kiadásainak elkülönített
nyilvántartása abból a követelményből fakad, hogy a civil szervezetnek az
•

üzemeltetési,

•

fenntartási költségeit (kiadásait) és

•

egyéb, közvetett költségeket (kiadásokat), ideértve a közös célra használt tárgyi
eszközök értékcsökkenési leírását is

az előzőekben felsorolt tevékenységek bevételének arányában évente meg kell osztani e
tevékenységek között.
Megjegyzések a tevékenységek szerinti kimutatáshoz:
Tevékenységek szerinti bontás alapján megállapítható, hogy 2020. évben a Magyar Minőség
Társaság értékesítés nettó árbevételének jelentős része
•

a társasági tagdíjakból (3.625.000, - Ft)

Magyar Minőség Társaság tagságának alakulása

Egyéni tag (fő)
Jogi tag (szervezet)

2021. évi áprilisi 2021. évi
állapot
decemberi
állapot
151
139
91
91

2022. évi áprilisi

5
2

3
1

139
91

Ebből új belépő
Egyéni tag
Jogi tag

12
2

•
Hirdetések, reklám felület biztosításából, Magyar Minőség megjelenésének
támogatása
(0 - Ft)

•

Rendezvények

(234.000, - Ft)
A bevételek a meghirdetett pályázatainkból származnak, Magyar Minőség Háza 2021 díj, „Az Év
Irányítási Rendszermenedzsere 2021”, „Magyar Minőség Portál Díj 2021”, „Magyar Minőség
eOktatás Díj 2021”, „Minőség Szakirodalmi Díj 2021” névvel
•

támogatásból

(198.293, - Ft) SZJA 1% felajánlásból
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(0 Ft) Nemzeti Együttműködési Alap szakmai programok és működési költségek támogatása
pályázatából
A tárgyévben a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai programok és működési költségek
támogatása pályázatán indultunk és a fenti összeget nyertük el. Ebben az évben a 2020. évi pályázat
terhére 983 eFt költséget számoltunk el. A pályázat által nyújtott összes lehetőséget nem tudtuk
kihasználni, a vírus helyzet miatt nem tudtunk személyes részvétellel rendezvényt szervezni. Az
online rendezvényeinkre nem használtunk el a pályázati forrást mert nem volt rá szükség.
A fennmaradó összeget a vírushelyzet hosszabítása miatt a 2022. évben fogjuk elszámolni. A
működési támogatásnál a betervezett honlap fejlesztést (bankkártyás fizetés megoldása) el kellett
halasztanunk erre az évre, mert a CiviCRM ügykezelő rendszerhez értő szoftverfejlesztőt nem
találtunk, mivel az elszámolási határidőt 2022. június 30-ig kitolták, még van lehetőségünk a
fejlesztésre ebben az évben is. A bankkártyás fizetés lehetőségének megteremtése, továbbra is cél.
A kapott támogatásokat a társaságunk és a marketingjére, könyvelésre, honlap fenntartásra, valamint
bérköltségekre költöttük el 2021-ben.
•
Adományok (szigorúan véve ezek is támogatások, mert nem vagyunk közhasznúak, így a
törvények szerint adományigazolást nem tudunk kiállítani.)
Amint lehetőségünk nyílt rá 2017 februárjában csatlakoztunk a Google AdGrants programjához.
Ennek keretében igénybe vettük a Google AdWords támogatást, amit havi 10.000 USD keretben a
Google AdWords szolgáltatásban lehetett térítés nélkül kihasználni. A támogatási összeggel
megnövekedett a bevételünk, és egy időben a kiadásaink is, mert az ingyenesen kapott szolgáltatást,
támogatásként kell a könyvelésünkben kimutatni. A Google 2021. év közben a hirdetés számlázási
módszerein módosított, nem látjuk a támogatás összegét, így ettől az évtől nem tudjuk bemutatni,
hogy ezen az úton mekkora támogatást kapunk ezen a programon keresztül.
Magánadomány - 84.000 Ft-ban érkezett adomány a Dr. Koczor Zoltán-díj megalapításának
támogatására. Az adományt a 2022. év elején a díj tervezésére fordítottuk.

Együttműködési megállapodások és kölcsönös segítségnyújtás az alábbi szervezetekkel:
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Kölcsönös támogatás. Egymás tevékenységének propagálása (a konferenciákon, tréningeken,
szakmai sajtóban).
Magyar Szabványügyi Testület
Kölcsönös támogatás. Egymás tevékenységének propagálása (a konferenciákon, tréningeken,
szakmai sajtóban).
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Tevékenységek szöveges bemutatása
Rendezvényszervezés
A Társaság évente több alkalommal tudományos tanácskozásokat és szakmai rendezvényeket
szervez. Az előadások témái követik a korszerű szellemi áramlatokat, irányzatokat. A rendezvények
az aktuális, a szakemberek érdeklődésére számot tartó témakörökkel (elsősorban a minőségirányítás,
vállalati menedzsment, minőségtechnikák) foglalkoznak. A rendezvényeken a szakterületek kiváló
képviselői tartanak előadásokat. Fontos szempont a Társaság részéről a programok összeállításánál,
hogy a jó minőséget, kiváló eredményt produkáló cégek képviselői adhassák át gyakorlati
tapasztalataikat az érdeklődőknek. Elismert tanácsadó és tanúsító szervezetek, továbbá a
tagszervezeteink előadói adnak át hasznos információkat a résztvevőknek.
2021-ben a Társaságunk megalakulásának 30 éves évfordulóját megünneplendő, 30 év 30 érv az
Óbudai Egyetemmel közösen szervezett konferenciát tartottunk a veszélyhelyzetre való tekintettel
online közvetítéssel.
A Magyar Minőség Társaság éves közgyűlése 2021. május 28.
A közgyűlésünket 2021. április 30-án hirdettük meg, a vészhelyzetre tekintettel, ülés megtartása
nélküli határozathozatallal a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, 3. § (2) b. pontja alapján.
Szavazási határidő 2021. május 28. 12.00 volt.
Napirend
1. Az MMT 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.
2. Az MMT 2020. évi mérlegnek és eredménykimutatásának jóváhagyása.
3. Az MMT 2021. évi pénzügyi terve főbb előirányzatainak jóváhagyása.
4. Az MMT 2021. évi szakmai munkatervének jóváhagyása.
A tagság csak kis része, 21 fő szavazott, 20 igen szavazat és 1 tartózkodás mellet fogadta el
határozatokat.
Rendkívüli közgyűlés 2021. szeptember 2.
A Társaság igazgatótanács tagjai közül 3 fő lemondott az igazgatótanácsi tagságról. Az
igazgatótanács határozat képességének visszaállításához szükséges a rendkívüli közgyűlés
összehívása.
Napirend:
1. Új IT tagok megválasztása
2. Az alapszabály módosítása az 1. pontban hozott döntés miatt A napirendben meghatározott
kérdések megvitatására és a szükséges döntések meghozatala
Megválasztásra került a lemondott Igazgatótanács tagok helyére:
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Alelnöknek: Puskás László és Dr. Csiszér Tamás.
Igazgatótanácstagnak: Dr. Bartos Szabolcs és Kapitány Sándor. Az alapszabály ennek a döntésnek
megfelelően változott meg.

30 év 30 érv konferencia - A minőségügy múltja, jelene, jövője 2021. november 4. online
Az elmúlt években megszakadt az őszi nagy rendezvények sokéves sorozata. A jubileumi évben, volt
30 éves a Magyar Minőség Társaság, azt terveztük, hogy rendezünk egy két napos rendezvényt, az
Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karral együtt.
A vírushelyzet változása súlyos dilemma elé állított minket, hogy a konferenciánkat személyes
részvétellel vagy online tartsuk meg, azt a megoldást választottuk, hogy a rendezvényt online tartjuk
meg. A két nap helyett egy napon 2021. november 4-én csütörtökön.
Az online rendezvényt ingyenesen, de regisztrációhoz kötötten látogathatták meg az érdeklődők.
A program a rendezvény honlapján tekinthető meg https://30ev30erv.quality-mmt.hu/program/
A rendezvényt sikeresen megtartottuk.

A Magyar Minőség Szerzője Díj 2021. évre pályázataink díjnyertesinek kihirdetésére és a
díjak átadására.
A 2020. évi pályázati díjak átadására 2021. november 4-én került sor a vírushelyzet miatt
virtuálisan.
A pályázatok részletes értékelését a, Magyar Minőség 2021. decemberi száma tartalmazza.
A díjakat Szabó Mirtill, a Magyar Minőség Társaság elnöke adta át.
Magyar Minőség Háza Díj 2021.
FAIR PAY CONTROL Zrt. - FAIR PAY CONTROL számlamonitoring és követeléskezelő
rendszer - terméke.
Magyar Minőség legjobb szerzője Díj 2021.
Dr. Horvát Zsolt, A minőség szolgálatában: „Információbiztonsági gondolatok a home office körül
című” cikkéért nyerte el. A díjnyertes írás lapunk 2020. augusztus-szeptemberi számában jelent
meg.
Szakmai kezdeményezések és Projektek
MMT Minősített Tanácsadók szolgáltatás
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A 2019-ben megkezdett előkészítő munka eredményeként sikerült elindítanunk a MMT
Minősített tanácsadó szolgáltatásunkat 2020. július 1-gyel. Ebben a minősítésre jelentkező tagjainkat
jelenítjük meg akik megfelelnek a minősítési feltételeknek. Ez elérhető a https://tanacsadok.qualitymmt.hu/ weboldalon. A „MMT Minősített Tanácsadó” védjegy bejelentés nem sikerült, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala elutasította a kérelmünket, majd a Fővárosi Törvényszéken a
fellebbezésünket is elutasította.
Projektek
A Magyar Minőség Társaság működésén belül lehetőség van szakmai bizottságok keretében
tevékenykedni egy-egy szakma speciális minőségügyi kérdéseire koncentrálva.
Ugyanakkor a Társaságunk más szervezetekkel közösen részt vesz különböző szakmai
kezdeményezések, projektek előkészítésében és megvalósításában fő szervezőként vagy partnerként.
Nemzeti Kiválóság Díj újra indítása
Egyik ilyen projekt volt, amelyben partnerként vettünk részt. 2020-21-ben a Nemzeti Minőség
Díj újjáélesztése, ami végül a Nemzeti Kiválóság Díj formájában véglegesült. Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium keretében megjelentetett rendelet és utasítás adja meg a díj jogi kereteit.
Az ITM 2021. évi pályázata 2021 áprilisában jelent meg és novemberben került sor a díjak átadására.
Az előkészítő munka a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, az EOQ Magyar Nemzeti
Bizottsága, ISO 9000 Fórum és a Magyar Minőség Társaság kezdeményezésére, az ITM-mel, az
IFKA Nonprofit Kft. koordinálásával, egy előkészítő bizottság keretében folyt. A díjra jelentkezők
értékelésére, értékelők képzésére került sor az EFQM Modell 2020 alapján, mivel ezt a modellt
alkalmazza a NKD is. Majd megalakult a díjbizottság és elkezdte a munkáját. A NKD díjbizottság
tevékenységében 2021 évben aktívan részt vettünk.
Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer
Az előbbi projekt keretében folyó munka során merült fel a Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer
kialakításának az igénye, hogy segítsük a Nemzeti Kiválóság Díjra potenciálisan jelentkező
szervezetek felkészülését a későbbi években meghirdetendő NKD pályázatokra. Ebben is partnerként
vettünk részt.
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Kommunikáció
Magyar Minőség, a Társaság folyóirata:
A Magyar Minőség című havi folyóirat 1991-ben jelent meg először. A folyóirat az elmúlt években
országosan, széleskörűen ismertté és népszerűvé vált a szakemberek és a minőségirányítás iránt
érdeklődők körében. Tartalma és szerkezete folyamatosan fejlődött 2008. januártól elektronikus
formában jelenik meg. Célja változatlan: szakmai információval ellátni olvasóit és ezzel minél
szélesebb körben terjeszteni a minőségkultúrát. A lap elsősorban színvonalas szakcikkeket tartalmaz,
e mellett ismerteti a szakma nemzetközi és hazai eseményeit, továbbá a Társaság életének híreit is.
2017. december 1-jével Tóth Csaba László vette át a Magyar Minőség főszerkesztői munkakörét.
2021. január 1-gyel a szerkesztőbizottság megújult. Tagjai: Dr. Csiszér Tamás, Harazin Tibor, Mátrai
Norbert, Miskolciné Dr. Mikáczó Andrea, Nagy Tamás Jenő, Papp Éva, Dr. Topár József.
Továbbra is várjuk tagjainkat, Magyar Minőség tartalmi megtöltésében, mindenki, akinek az ideje
lehetővé teszi cikkek írását forduljon a főszerkesztőhöz az ujsag@quality-mmt.hu e-mail címen. A
honlapunkon elérhető az: Útmutató a Magyar Minőség folyóiratban megjelenő cikkek

szerzőinek.

Elektronikus Értesítő levelek:
Témák: = rendezvényeinkre, pályázatainkra, aktuális eseményekre felhívás
= társszervek és tagvállalataink rendezvényeire, eseményeire, pályázataira felhívás

Együttműködés társszervezetekkel:
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság,

Közlekedési Egyesület,

ISO 9000 Fórum,

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Egyesület,

Magyar Innovációs Szövetség,

Magyar Iparszövetség,

Magyar Szabványügyi Testület,

KÖVET Egyesület a Fenntartható

Menedzserek Országos Szövetsége,

Gazdálkodásért

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara,

Szövetség a kiválóságért

GTE Gépipari Tudományos Egyesület,
Google naptár:
„MINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK”
2008 júniusa óta működteti a Magyar Minőség Társaság ezt, az országos koordinálást megkönnyítő
naptárat, a Google Naptárban. A Társaság célja az volt a naptár létrehozásakor, hogy az érdeklődők
KIEGÉSZÍTÉS – 2021. év
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egy helyről kapjanak információt a minőséggel kapcsolatos rendezvényekről, másrészt a gyakori –
sokszor elkerülhetetlen – programátfedések lehetőségek szerinti csökkentése.
Portál működtetés
A Társaságunk weboldala könnyen olvasható mobiltelefonról is, a napjaink követelményeinek
megfelelően.
Közösségi média csatornák használata:
A társaságunk a Facebook, LinkedIn, Twitter, felületein keresztül is kommunikál a tagjaival és az
érdeklődőkkel. Minden tagunk, aki e szolgáltatásokat használja lépjen kapcsolatba velünk, ezeken
a felületeken is. 2017. évtől a YouTube videó megosztón is megjelentünk, ahol a rendezvényeink
videó felvételei érhetők el amennyiben az előadóink ahhoz hozzájárulnak. A Slideshare használatát
megszüntettük a felhasználási feltételek megváltozása miatt, az ott elhelyezett anyagokat a
Slideshare-ről töröltük és a honlapunk alatt tettük elérhetővé.
Ügykezelő rendszer:
Ügykezelő rendszer 2014-es bevezetésére óta, ezen keresztül történik a tagjainkkal a
kommunikáció, a hírlevelek kiküldése, a rendezvények adminisztrálása, a Magyar Minőség
folyóiratunk kiküldése.
Összefoglalásként: a Magyar Minőség Társaság Alapszabályában rögzített célja szerint segíti a
minőségpolitika formálását, a tudomány fejlődését és annak elismertetését, hogy a minőség
meghatározó tényező a gazdasági siker elérésében. A Magyar Minőség Társaság a jövőben is
elkötelezett lesz abban, hogy az ország minőségszemléletéről és gyakorlatáról kialakult hazai és
nemzetközi vélemény pozitív irányba fejlődjön, a minőségre vonatkozó hazai szabályozások és
rendszerek megfeleljenek a piaci igényeknek és elvárásoknak. A Magyar Minőség Társaság 2009
őszétől távmunkában végzi tevékenységét.
2020-ban Szabó Mirtill egy stratégia alkotó csoportot hívott össze, amelyben önkéntes alapon
kezdett el valamennyi résztvevő egy leendő megújuláson dolgozni. A stratégia alkotó csoport 2020
őszétől az IT tagjait is bevonta, azonban aktív részvételük gyorsan elmaradt a rendszeres találkozók
alkalmával. A megmaradt csapat, folytatta a munkát, amely elképzelésekről a folyóirat
szerkesztőbizottságát röviden tájékoztatta is. Rövid, közép és hosszú távú elképzeléseinkről
hamarosan tájékoztatást adunk a tagságnak. A stratégia alkotó csoport legfontosabbnak egy aktív
IT felállítását és egy meghatározó piaci pozíciót tart a MMT részére. A megváltozott gazdasági
környezet, valamint a lassan két éve tartó pandémia, teljesen más megközelítéseket vár el
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mindenkitől, így az MMT vezetőségétől is. Az új stratégiát A Magyar Minőségben folyamatosan
jelentetjük meg 2022-ben.
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MMT- Tevékenységek szerinti táblázatos kimutatás, adatok forintban
2020. évi
2021. január 01 - 2021. december 31.

költség, árbevétel, eredmény alakulása
Kód
1

Megnevezés
Oktatás összesen

2

Pályázatok

3

Közvetlen ktg. Nettó árbevétel
0
0

Eredmény
0

90 000

185 000

95 000

Rendezvény

0

0

0

4

Magyar Minőség
45-MM előfizetés

0

378 000
378 000

378 000
378 000

5

Pro.-hez nem rendelhető
52 - DATACERT
55 -Egyéb minőségirányítási tevékenység

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6

MMT tagdíjak
61- jogi sz.
62- egyéni

0
0
0

3 625 000
3 335 000
290 000

3 625 000
3 335 000
290 000

7

Támogatás összesen
72 - NEA
73- 1%
74 - Rendezvény szponzoráció
76 - Adományok

0
0
0

3 464 000
0
198000
3182000
84000

3 464 000
0
198 000
3 182 000
84 000

8

Hirdetések összesen
82- Hirdetés Minőség Hét
83- Hirdetés rendezvény kiadv.
84- Hirdetés MM folyóiratban
85- Hirdetés (egyéb elektronikus)

0

0

0
0
0
0
0

90 000

7 652 000

7 562 000

Tevékenységek összesen
Pénzügyi tev. bevétele (kamat, árf.)
Egyéb tevékenység bevétele
Társaság általános költség
Visszanem igényelhető ÁFA, egyéb ráf.

ÖSSZESEN
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Mérlegen kívüli tételek
2012. év gazdasági eseményei, melyek jelentős pénzügyi befolyást gyakorolnak a 2020. év és
az azt követő évek pénzügyi mutatóira
A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről, amelyek a Társaság gazdasági helyzetének
megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.
Megállapodás történt munkabérhátralék kifizetésének ütemezéséről, 2012. február 29-én,
Takáts Albert részére, a 2012. évből fennálló 3 millió forint munkabér tartozásából 500 ezer
forintot tudtunk kifizetni 2015-ben, maradéktartozás 2,5 millió forint.
2012. évi 807 ezer forint munkabér hátralékból Reizinger Zoltán részére 730 ezer forint munkabér
hátralék pénzügyi rendezésre vár.
2019, 2020 és a2021 év gazdasági eseményei, melyek jelentős pénzügyi befolyást gyakorolnak a
2022. év és az azt követő évek pénzügyi mutatóira
2019. évben 7 havi bér nem került kifizetésre az alkalmazottak részére, a pénzügyi tartalékok hiánya
miatt, a tartozások összege:
Tóth Csaba László: 1,169 MFt
Turos Tarjánné: 910 eFt
Reizinger Zoltán: 1,565 MFt
Összesen: 3,644 MFt
2020. évben 2 havi bér nem került kifizetésre az alkalmazottak részére, a pénzügyi tartalékok hiánya
miatt, a tartozások összege:
Tóth Csaba László: 334 eFt
Turos Tarjánné: 260 eFt
Reizinger Zoltán: 483 eFt
Összesen: 1,087 eFt
2021. évben 5 havi bér nem került kifizetésre az alkalmazottak részére, a pénzügyi tartalékok hiánya
miatt, a tartozások összege:
Tóth Csaba László: 835 eFt
Turos Tarjánné: 650 eFt
Reizinger Zoltán: 1 257 eFt
Összesen: 2 742 eFt
Összes fennálló tartozás: 10,703 MFt ennek kifizetésére nem áll rendelkezésre pénzforrás.
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Társaság napi működésével kapcsolatos szakmai elképzelések
•

A társaság stratégiájának alapján a marketing stratégia elkészítése és alkalmazása.

•

A Társaság működési területén belül és azon kívül is (pl. határon túli magyarság, nemzetközi

minőségügyi szervezetek) több vidéki önkormányzattal és vidéki szervezetekkel, csoportokkal,
közösségekkel való szorosabb kapcsolat kiépítés és hatékonyabb kommunikációszervezés.
•

A kommunikációs csatornák – kiadványok, rendezvények, elektronikus kommunikáció stb.,

amelyek mindenki számára könnyen elérhetővé teszik a számára szükséges tudást – kibővítése.
•

Együttműködés fenntartása a hasonló tevékenységű szervezetekkel:
o

Közös rendezvények, információcsere, közös kommunikáció a társadalom tagjai felé.

o

Ehhez felhasználva – többek között – mindazokat a kommunikációs csatornákat –

kiadványok, rendezvények, elektronikus kommunikáció stb. –, amelyek minden érdeklődő
számára könnyen elérhetővé teszik a szükséges információt.
•

A Magyar Minőség elektronikus folyóirat folyamatos fejlesztése. Szerzői kör bővítése,

határozottabb támaszkodás az olvasói véleményekre, visszajelzésekre, olvasói aktivitás fellendítése.
Magyar Minőség különszámok megjelentetése – megrendelés alapján – specifikus témákban.
•

A minőségirányításban tevékenykedő fiatal szakemberek bevonása a társaság életébe. A

bevonásban nagy segítség lehet a felsőoktatással való együttműködés, és a jól alkalmazott szociális
média.
•

A sajtóval való közvetlen kapcsolattartás bővítése, melynek lényege az újságírók rendszeres

informálása, különböző szaklapokban való megjelenés hírértékű anyaggal.
•

Portál működésbeli hatékonyságának bővítése.

•

Ügykezelő rendszer fejlesztése.

•

Pályázatokon való indulás, elsősorban civil szervezetek működését célzó támogatási

pályázatokon való részvétel, másodsorban civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató
pályázatok lehetőségeinek kihasználása.
•

Stratégia alkotási folyamat befejezése. Stratégia bemutatása a tagságnak.

•

Nemzetközi kapcsolatok kiépítése a határon túli szervezetek és szakemberek bevonása a

Társaságunk életébe.
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•

MMT Minősített tanácsadók nyilvánosan elérhető adatbázisának, fenttartása, a minősített

cégek számának növelése.
•

Az egyes minőségdíjakhoz marketing csomag felajánlása külön díj ellenében (hírlevél,

újsághirdetés, banner stb.)
•

A

Magyar

Minőség

folyóirat

regisztrált

lappá

válásának

elérése,

hogy

a

doktoranduszhallgatók körében keresett legyen és eljusson a fiatal, minőségügy iránt érdeklődőkhöz.
•

Tematikus konferencia/rendezvény megtartása a nem akkreditált szolgáltatásokra való

figyelem felhívással a középpontban.
•

QualiTea rendezvény sorozat, negyedévente egy alkalommal a hónap harmadik csütörtökén

10.00-i kezdéssel.
•

2022-ben a tervezett nagy rendezvény alkalmával kiállítók megszólítása.

•

Az MMT egyik fő célja, a fiatalok oly’ módon történő megszólítása, bevonása a hazai

minőségügyi életbe, amellyel ötvözhető a tapasztalat és a friss, fiatalos szemléletmód. A
generációváltás nem csak a vállalkozásokat, hanem a nonprofit szakmai szervezetek tagságait is
érinti.
•

Nemzeti Kiválósági Díj, Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer fenntartásában való

részvétel.
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MMT- Tevékenységek szerinti táblázatos kimutatás, adatok forintban
2022. évi terv
2022. január 01 - 2022. december 31.

költség, árbevétel, eredmény alakulása
Kód

Megnevezés

Közvetlen ktg. Nettó árbevétel

Eredmény

1

Oktatás összesen

0

0

0

2

Nagy rendezvény

1 280 000

4 500 000

3 220 000

3

Kis rendezvény

4

Magyar Minőség

50 000

419 000

369 000

45-MM előfizetés

50 000

419 000

369 000

Új projektek

0

0

0

52 - Tanácsadói adatbázis

0

0

0

55 -Egyéb minőségirányítási tevékenység

0

0

0

MMT tagdíjak

0

4 000 000

4 000 000

61- jogi sz.

0

3 700 000

3 700 000

62- egyéni

0

300 000

300 000

Támogatás összesen

0

150 000

150 000

72 - NEA

0

0

0

150 000

150 000

5

6

7

0

73- 1%

8

75- Adakozó Kedd

0

76 - Adományok

0

Hirdetések összesen

0

82- Hirdetés nagy rendezvény

100 000

100 000

100 000

100 000

83- Hirdetés rendezvény kiadv.

0

84- Hirdetés MM folyóiratban

0

85- Hirdetés (egyéb elektronikus)

0

Tevékenységek összesen
Pénzügyi tev. bevétele (kamat, árf.)

1 330 000

9 169 000

7 839 000

0

0

0

Egyéb tevékenység bevétele
Társaság általános költség

0
7 839 000

-7 839 000

Visszanem igényelhető ÁFA, egyéb ráf.

ÖSSZESEN
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2022. évi eddig megtartott és tervezett rendezvények, események
QualiTea online rendezvény sorozat
2022. március 19 – ipar 4.0
2022. május 19 – csoportvezető szerepének megváltozása
2022. szeptember
2022. október
2022. november
Közgyűlés – 2022. május 27 péntek 14.00 – 2021. évi beszámoló és 2022. évi tervek. Vezetőség
választás.
Helyszín: MSZT székház
2022. évi pályázatok meghirdetése 2022. június 1.
„Magyar Minőség Háza Díj 2022.” „Az Év Irányítási Rendszermenedzsere 2022.”, „Magyar
Minőség Portál Díj 2022.”, „Magyar Minőség e-oktatás Díj 2022.”, „Minőség Szakirodalmi Díj
2022.” névvel.
A Magyar Minőség Legjobb Szerzője Díj 2021. év. Az előző évihez hasonlóan a kiválasztás módja:
főszerkesztő- az olvasók véleményét kikérve- írásbeli javaslatot tesz a szerkesztőbizottság
szeptemberi ülésére az előző évben megjelent, általa legjobbnak tartott cikkekre, illetve azok
szerzőire. A szerkesztőbizottság jogosult a javaslatot felülbírálva, más cikket is kiválasztani, a
díjazásról többségi szavazással dönt. A kiválasztás szempontjai: A cikk újdonság-tartama,
szakszerűsége, közérthetősége, tartalmának széleskörű felhasználhatósága, tehát hasznossága
Magyar Minőség Hét 2022. november 7-11.
Helyszín: személyes részvétel vagy online
Pályázati Díjak ünnepélyes átadása
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