
Az MHT Felügyelő Bizottságának véleménye 

a 2021. évi számviteli beszámolóról és közhasznúsági mellékletről 

A 2021. évben az MHT működését – az előző évhez hasonlóan - lényegesen befolyásolta a 

pandémia, ami elsősorban a tevékenységek szervezési megoldásaiban, de a gazdálkodási 

adatokban is megjelenik. A lehetőségeket mérlegelve online vándorgyűlés, jelenléti 

Hidrobiológus napok voltak, de ezúttal is elmaradt az ifjúsági napok, a hidrológus szilveszter 

és számos szakmai előadás. Sor kerülhetett viszont a szakmai díjak és kitüntetések ünnepélyes 

átadására, Víz Világnapi rendezvényekre, előadóülések, szakmai tanulmányutak szervezésére. 

Változatlanul folyt a Hidrológiai Közlöny és a Havi Hírek készítése, diákoknak meghirdetett 

pályázatok lebonyolítása. A szervezet irányításában immár rutinná vált az elektronikus út.  

Ez mind a kiadások, mind a bevételek területén lényeges eltérést hozott a (jellemzően nem 

pandémiára, de visszafogottan) tervezett adatokhoz viszonyítva. A csaknem pontosan a terv 

szintű bevételek (46.643 eFt az előirányzott 46.104 eFt-tal szemben) úgy alakult ki, hogy nem 

változtak érdemben a bevétel nagyobb hányadát jelentő tagdíjak és a területi szervezetek 

bevételei. A tervezettnél kisebb támogatásokat pótolta a saját (vállalkozási és rendezvény) 

bevételek teljesítése. A működési költségek több mint 4 millió Ft-tal lettek alacsonyabbak a 

tervezettnél (és az előző évnél), míg az élénkülő szervezeti élet következtében a 

tevékenységek költségei mintegy 3 millió Ft-tal nőttek. A tervezettnél jelentősen kisebb 

költséggel működtek a területi szervezetek. Mindezek eredőjeként az alaptevékenységnél 

6.859 eFt, a vállalkozásnál 1.270 eFt, együttesen 8.129 eFt eredmény keletkezett. Ezzel tovább 

nőtt a Társaság gazdasági stabilitása, 28 millió Ft felett van a saját tőke, s ebből közel 25 millió 

Ft pénzeszköz, illetve biztonságos értékpapír. A likviditás egyértelműen tartós. 

Évközi értékeléseink, ellenőrzéseink alapján is azt állapítottuk meg, hogy a Társaság vezetése 

megfelelően alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez: a lehetséges módon folyt a 

szakmai munka, folyamatos volt a tagsággal a kapcsolattartás, az alkalmazott új 

kommunikációs technikák olajozottan működnek. Ez elismerésre méltó teljesítmény. 

A számviteli tevékenység változatlanul folyhatott, a nyilvántartások megbízhatósága, 

szabályszerűsége ebben az évben is biztosított volt, a beszámoló és a közhasznúsági melléklet 

az előírásoknak megfelelően készült. Ezeket a tapasztalatainkat megerősíti a Társaság 

könyvvizsgálójának 2022. 04. 06. napján kelt jelentése is.  

A fentiek alapján az MHT 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági 

mellékletét az abban rögzített 29.492 eFt mérleg főösszeggel és 8.129 eFt tárgyévi 

eredménnyel elfogadásra ajánljuk. 
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