
Az
ELLENÖRZÖ BIZOTTSAG JELENTÜSE

a Hirközldsi ds Informatikal Tudomänyos Egyesi
2014. dvi Egyszerüsitett beszämolöjär61

ds közhasznüsägi melldkletdröl

A Hirközldsi es Informatikai Tudomänyos Egyesület (a toväbbiakban: Egyesület) El lenörzt
(a toväbbiakban: Bizottsäg) a könyvvizsgälä ältal kiadott jelentes alapjän täjikoztatja a
hogy a könyvvizsgälö jelentese az aläbbiakat tartalmazza az Egyesütet 2014. evi
beszämol6jär61 es közhasznüsägi mellekleteröl:

„A könyvvizsgälat sorän a HiRKÖZLgSI S  INFORMATIKA1 TUDOMANVOS I
Egyszerasitett eves beszämoläjät, annak reszeit es teteleit, azok kör
bizonylati alätämasztäsät a z  ervenyes nemzeti könyvvizsgälati s tan
foglaltak szerint  felülvizsgältam, e s  ennek  alapjän elegendö e s
bizonyossägot szereztem arra, hogy az Egyszertlisitett eves beszärnobt a
törvenyben foglaltak e s  a z  ältalänos szämviteh elvek szerint 1(sz
tiglemeyem szer in t  a z  Egyszerüsitett & e s  besz6mol6
INFORMATIKAI TUDOMANYOS EGYESÜLET 2014. december 31-&7 fennell,
pazügyi s  jövedelmi helyzet&eil megblzhato s  valos k e e t  ad. A köz
mellgeet, va lamint  a z  a z t  kiegeszitä adatokat  tartalmazo m e l k
Egyszerüsitett &es beszomolewal összhangban vannak."

Älläsfoglaläsänak megtetelevel egyidejüleg a Bizottsäg a következö kiegeszito täjekozt
HTE Közgyülesenek:

1. A  Bizottsäg a Gazdasägi Munkabizottsägtöl (GMB) es az operativ igazgatotol kü
hogy elemzdssel tämassza alä az Egyesület közhasznü jogälläs megällapitäsäho
mutatök teljesüleset.

Az GMB, valamint az operativ igazgat6 ältal felkert jogäsz elemzese sze
szervezetek müköddseröl es tämogatäsär61 szölö 2011. evi CLXXV. tv. vonatkc
alapjän az Egyesület a közhasznü jogälläshoz megkövetelt eröforräs-követelmeny
tärsadalmi tämogatottsäg felteteleinek teljesüldse megä11apithat6.

2. A  beszämol6 ellenörzdse sorän a Bizonsäg több kdrdesben külön egyeztetdst kez(
az operativ igazgatöval, aki az egyeztetes folyamatäba bevonta az Egyesület köny

Az egyeztetes sorän a Bizottsäg az aläbbi kerdesekben kert ds kapott reszletes infol

a. a z  aktivält sajät teljesitmdnyek könyvelese;
b. a  fordulönapi nyitott szällito es vevö ällomäny;



Az egyeztetes alapjän a Bizottsäg az operativ igazgat6näl kezdemenyezni fogja
adatok evközi kimutatäsät ds elemzeset.

3. A z  Egyesület penzeszközei a gazdasägi ev sorän 74.436 eFt-r6I 159.054 eFt-ra,
több mint dupläjära nöttek, ezzel szemben a penzügyi müveletek bevetelei 2.52C
en-1
felhivta az elnökseg figyelmet.

Az elnökseg ältal kidolgozott es a  tagsäg ältal i s  velemenyezett SZMSZ
befektetes1 kockäzatok szigorü ellenörzese mellett  teszi lehetöve penzüg
növeleset. Az SZMSZ m6dositäst a Bizottsäg tämogatja.

A könyvvizsgäl6 jelentese, a GMB megäilapitäsal, valamint a Bizottsäg ältal elvegzett
ertekelesek alapjän a  Bizottsäg az egyszerüsitett üves beszämolöt a  Közgyülesne1
javasolja.

Budapest, 2015. mkjus 19.


