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Az ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
a Hírközlési és lnformatikai Tudományos 

Egyesület 

2021. évi Egyszerűsített beszámolójáról 
és annak közhasznúsági mellékletéről 

 
 
Az Egyesület 2021. évi Egyszerűsített beszámolója 

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) Ellenőrző Bizottsága 
a könyvvizsgáló által kiadott jelentés alapján tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló jelentése 
az Ellenőrző Bizottság véleményalkotása szempontjából kiemelt jelentőségű alábbi megállapításokat 
tartalmazza az Egyesület 2021. évi Egyszerűsített beszámolójáról (a könyvvizsgálói jelentésből idézve 
a dőlt betűs rész):  

„A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület legfontosabb mutatói 2021-ben: (EFt-ban) 
 
Mérleg főösszeg:    88.512 
Saját tőke:               7.5423 
Közhasznú tevékenység nettó árbevétele 1.761 
Értékesítés bevétele: 6.090 
Egyéb bevétel: 31.321 
Összes nettó árbevétel:  37.420  
 
Az Egyesület a beszámoló készítésénél a 2011. évi CLXXV Civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló törvény szerint járt el. 
A HTE beszámoló készítési kötelezettségének a Számvitelről szóló 2000 évi C tv., valamint a 224/2000 
(XII.19.) kormányrendeletnek megfelelően tesz eleget. A HTE a számviteli előírások betartása mellett 
részletes analitikus és főkönyvi nyilvántartást vezet, amely az Egyszerűsített éves beszámoló alapját 
képezi. A feldolgozás számítógéppel, bérkönyveléssel történt. Az egyes eszközök állományát a 
Számviteli törvény szerinti leltárakkal támasztották alá.  
A HTE a 2021-os évben közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó bevételt realizált. 
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 4.329 EFt. volt. A realizált 3.511 EFt nyereség, az 
alaptevékenységéből (5.959 EFt) nyereségből, valamint a vállalkozási tevékenység (2.448 EFt) 
veszteségből származik. 

A HTE 2021. évben az Alapszabály szerint végezte tevékenységét. Bevétele a 2020. évhez viszonyítva 
25,8 %-kal visszaesett, ezen belül is a nettó árbevétel 3,6%-kal emelkedett. 
 
Összefoglalva a megállapításokat, a HTE a 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a 
Számviteli törvény és egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelelően állította össze. 

Az Egyszerűsített éves beszámoló a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós 
képet ad. 

A mellékelt Egyszerűsített éves beszámolót a közgyűlésnek elfogadásra javaslom. „ 
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A könyvvizsgáló jelentése, valamint az Ellenőrző Bizottság által elvégzett egyeztetések és értékelések 
alapján a Bizottság az Egyesület 2021. évi egyszerűsített Éves beszámolóját, azaz a 2021. december 31-
i fordulónapra készített mérleget, az ugyanezen napra végződő üzleti évre vonatkozó 
eredménykimutatást, valamint a kiegészítő mellékletet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  

Az Egyesület 2021. évi közhasznúsági jelentése 

Megvizsgálva az Egyesület éves beszámolójának közhasznúsági mellékletét, az Ellenőrző Bizottság 
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.  

c. A központi költségvetési támogatás összege a 2020 évi 25.240 EFt-ról gyakorlatilag a felére 
12.794 EFt-ra csökkent. 

d. A tárgyévi adózott eredmény a fentiek ellenére a 2020. évi 117 EFt-ról 2021-re 3.511 EFt-ra 
nőtt. 

A 2021. évre vonatkozó éves beszámoló közhasznúsági melléklete alapján a HTE Ellenőrző Bizottsága 
megállapítja, hogy az Egyesület 2021. évi tevékenységére nézve teljesülnek a közhasznúság jogszabályi 
feltételei.   

Budapest, 2022. május 21. 
 
 

 
………………………….. 

Csizmadia Attila 
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