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HTE EB jelentés 2020-ról 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

a Hírközlési és lnformatikai Tudományos Egyesület  
2020. évi Egyszerűsített beszámolójáról 
és annak közhasznúsági mellékletéről 

 

A HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET (a 

továbbiakban: HTE) Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: EB) a független 

könyvvizsgáló által kiadott jelentés figyelembe vételével az alábbiakban 

tájékoztatja a Közgyűlést a 2020. évre vonatkozó megállapításairól. Az EB 

véleményalkotása szempontjából kiemelt jelentőségű a könyvvizsgáló jelentése, 

amely az alábbi megállapításokat tartalmazza HTE 2020. évi Egyszerűsített 

beszámolójáról:  

„Elvégeztem a HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS 

EGYESÜLET 2020. évi Egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolójának 

könyvvizsgálatát, amely Egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i 

fordulónapra készített mérlegből – melyben:  

- az eszközök és források egyező végösszege 75540 E Ft,  

- az adózott/tárgyévi eredmény 117 E Ft nyereség,  

és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-

kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is 

tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményem szerint a mellékelt Egyszerűsített éves beszámoló megbízható és 

valós képet ad az Egyesület 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi 

helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 

helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvénnyel összhangban.” 

Az EB néhány, fontosnak tartott megállapítása: 

- a támogatások 2019-hez képest jelentősen növekedtek (Ginop), ennek 

megfelelően az összes bevétel is nőtt (közel 10%-al), 

- a ráfordítások is hasonló módon növekedtek (közel 12%-al),  

- ennek következtében az alaptevékenység eredménye is mintegy 1.000 eFt-

al kevesebb lett, így a HTE az előző évi 1.206 eFt után, 2020-ban 117 eFt 

nyereséggel zárt.      
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A könyvvizsgáló jelentése, valamint az EB az általa elvégzett értékelések alapján 

a HTE 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a 2020. december 31-i 

fordulónapra készített mérleget, az üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatást és 

a beszámolóhoz készített kiegészítő mellékletet a Közgyűlésnek elfogadásra 

javasolja.  

Az Egyesület 2020. évi közhasznúsági jelentése 

Megvizsgálva az Egyesület éves beszámolójának közhasznúsági mellékletét, az 

EB megállapította, hogy  

a. Az Egyesület teljesítette a törvényben meghatározott mindhárom erőforrás 

ellátottsági mutatót, tehát az Egyesület az erőforrás ellátottság 

szempontjából a törvényi előírásoknak megfelelően működött;  

b. A társadalmi támogatottság törvényben meghatározott három mutatójából 

az Egyesület teljesítette a közhasznú tevékenységek ráfordításai összes 

ráfordításhoz viszonyított arányára vonatkozó mutatót, tehát az Egyesület 

a társadalmi támogatottság szempontjából a törvényi előírásoknak 

megfelelően működött.  

A 2020. évre vonatkozó éves beszámoló közhasznúsági melléklete alapján a HTE 

Ellenőrző Bizottsága megállapítja, hogy az Egyesület 2020. évi tevékenységére 

nézve teljesülnek a közhasznúság jogszabályi feltételei.   

 

Budapest, 2021. május 24.  
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