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1. Számviteli beszámoló

1.1 Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés l. számú melléklete.

1.2 Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

13 Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz

A számviteli beszámoló az egyesület gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi és
jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő
információk közlése nem szükséges

2. A szervezete bemutatása

2.1 Elérhetőség

A szervezete elérhetősége: 4026 Debrecen, Garai u. 13

2.2 Azonosító adatok

Az egyesület más szervezetnek nem tagja.

• Az egyesület neve: Hang-Kép Kulturális Egyesület
• Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: 2000. március 23.
• Regisztrációját végző szerv neve: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
• Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 62 121/2000
• Az egyesület bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve: Keresztesi Andrea
• Az egyesület címe: 4026 Debrecen, Garai u. 13.
• Közhasznúsági végzés bírósági száma: Tpk:62121 /2000/11
• Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2002. december 10.

2.3 Az egyesület tevékenységének bemutatása (az alapszabály alapján)

Az Egyesület céljai közé tartoznak az alábbi közhasznú tevékenységek: nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása.
Az Egyesület célja továbbá:

• Az igényes hang és kép kommunikáció létrehozásának és szerepének megismertetése
a fiatalabb generációval.
Rendezvények, kulturális, szabadidős programok szervezése, támogatása.

• Film- és rádiókultúra bemutatása csoportfoglalkozások keretében.
Bepillantást adni a fiataloknak a filmek és a média világába.

• Kooperáció a hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezetekkel.
• Alkotó tevékenység biztosítása és támogatása fiatalok számára a kultúra és a közélet

alábbi területein: zene, néptánc, tánc-, színház-, film- és képzőművészet, média,
turisztika, természet- és környezetvédelem, sport, egészségvédelem.



- Bárminemű tanácsadás, felvilágosítás adása fiataloknak az őket érintő problémákkal
kapcsolatban.

- A nemzeti és egyetemes kultúra ügyének szolgálata.

2.4 A 2008. évi közhasznúsági tevékenység rövid bemutatása

A Hang-Kép Egyesület megalakulása (2000.) óta társadalmi aktivitás szempontjából főleg a
fiatalok azon csoportjaival foglalkozik, melyek az önkifejezést a kommunikáció
eszközrendszerével akarják megvalósítani. Az egyesület tevékenységének társadalmi szerepe
és hatása - térségi szinten - jelentősnek értékelhető. Összhangzattan címmel egy művészeti
együttműködésbe fogtunk 2007. decemberében, így 2008. február elejétől nyár végéig 15
nagyváradi és 15 debreceni fiatal együttműködésével underground zenekari találkozókra
került sor. A közös zenélés mellett a fiatalok a média és a zene kapcsolatáról, a zene
anyanyelvéről és az ifjúsági underground zenekari helyek kialakításának a lehetőségeiről is
beszélgettek. A találkozó és a szakmai munka megszervezésében a debreceni Rocksulit
működtető Más-Mozaik Szocio-kulturális Egyesülettel és a nagyvázsonyi Fekete Sereg
Ifjúsági Egyesülettel dolgoztunk együtt. 2008. márciusától egészen nyár végéig Ónképző-
Hangképző címmel nyilvános beszéd tréningeket tartottunk debreceni fiataloknak, ifjúsági
szervezetek vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek a református tanítóképző főiskolával
együttműködésben. Májusban lezárult a Debrecen-Nagyvárad kommunikációs projektünk,
aminek a hatására a két város médiában dolgozó szakemberei munka és személyes
kapcsolatokat alapoztak meg. Az EVS program további lendületet kapott. A partiumi és a
kárpátaljai fiatalok mellett egy francia önkéntes fiatalt, Pierre Baudchont is fogadtuk, aki új
kollégájával a nagyváradi Fórizs Attilával már kizárólag mozgóképpel foglalkoztak. Nyáron
egy, a nagyváradi Partium Egyetemen tanuló turisztika szakos önkéntesnek lehetősége nyílt
arra, hogy a 3 hónapos nyári szünetét Debrecenben töltse és Önkéntesként a hortobágyi
madárparkban zoo-pedagógiai területen és turisztikai programcsomagok összeállításában
gyakorlatot szerezzen. Nem titkolt célunk volt, hogy minél többen látogassanak át a határon
túlról is. 2008. közepén és végén 5-5 napos nemzetközi találkozót szerveztünk Hortobágyon
az Európai Önkéntes Szolgálat keretében Magyarországon tartózkodó önkéntes fiataloknak. A
találkozók alaptémája a „Vissza a természethez" volt. Elképzelésünk az volt, hogy a
hazánkban dolgozó külföldi fiatal önkéntesek az EVS ismeretek mellett, ismerjék meg hazánk
első nemzeti parkjának természeti értékeit. Mindkét klubról egy-egy kisfilmet készítettünk,
amivel az emlékek megörökítése mellett egy kis népszerűsítést is szerettünk volna adni
Hortobágynak.

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács támogatásával „Mobilitárs" címmel minden
hónapban ifjúsági magazinműsort készítettünk egészen év végéig, amely a régió televízióiban
kéthetente került adásba. Ennek elkészítésébe is aktívan bevontuk a helyi és a külföldi
önkéntesek mellett az egyesület tagjait és partnereit. A műsorok a régió civil szervezeteit,
ifjúsági életét mutatták be a térségben élőknek. Nyár elejétől egymást követték a felkérések
különböző non-profit rendezvények videó rögzítésére. Az „Ezek a fiatalok" konferencia
sorozat kezdte a sort, amely az FSZH - MOISZ Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Iroda, a Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központ és a Debreceni Művelődési Központ
közös szervezésében valósult meg. Ezt követte a Mobilitás díjazottjai bemutatását célzó
kisfilmek, majd az Európai Ifjúsági Hét Magyarországi záró rendezvényének a megörökítése.
És végül megbízást kaptunk a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft szervezésében a
harmadik Debreceni Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál megörökítésére is. A megtisztelő felkérés
mellett arra is alkalmunk nyílt, hogy a diszinfoval az együttműködést erősítsük, így az őszi
2008-as Metszéspont találkozón ismét együtt dolgozhattunk. Ez volt az a pillanat, amikor már



azt is elmondhattuk magunkról, hogy Debrecen város és a Debreceni Egyetem ifjúsági életét
meghatározó két szervezettel dolgozhatunk együtt. Az utóbbi a Haha Egyesület
októberben egy 5 országos ifjúsági cserének a debreceni találkozóját szervezte,
közreműködőként felkértek minket, ahol csapatépítő és kommunikációs tréninget tartottunk.
Az év nem telhetett el egy kis nyaralás nélkül, a Terepszemle Stúdió Egyesület és a Csemete
Természeti és Környezetvédelmi Egyesület szervezésében egy hetet Bugacon töltöttünk, ahol
belekóstolhattunk a természetfotózás és filmezés világába. Az élmények hatására a nyár
folyamán hétvégi természetfotós kirándulásokat szerveztünk - a Terepszemlésekkel közösen
- a felvidéki Rozsnyó, az abaúji Bódvaszilas, a szatmári Garbolc és Túristvándi, a nyírségi
Bátorliget és Baktalórántháza, a sárréti Kék-Kalló völgy, a bihari Medve-barlang és
Püspökfürdő, a kárpátaljai Felső-Tisza, és természetesen a hortobágyi puszta csodálatos
növény- és állatvilágának megörökítésére. Az év végén közreműködtünk egy folyamat
elindításában: a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületének országos
képzéssorozatának első, nyíregyházi állomásán kommunikációs tréninget tartottunk kicsiknek
és nagyoknak.

2008-ban a következő szervezetekkel működött együtt az egyesület:

1. Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület (Rocksuli) - nemzetközi underground zenei
együttműködés

2. Fekete Sereg Ifjúsági Egyesülettel - nemzetközi underground zenei együttműködés
3. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola - Karrier iroda - nyilvános beszéd

képzéssorozat
4. Nagyváradi Magyar Diákszövetség EVS önkéntes program, hálózatépítés,

kommunikációs tréningek, művészeti együttműködés, Debrecen-Nagyvárad
kommunikációs együttműködés

5. Service Civil International Région Nord (Franciaország) - EVS önkéntes program
6. Haha - Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület - tapasztalatcsere, határmenti

együttműködések, kommunikációs tréning
7. Terepszemle Stúdió - kommunikációs programsorozatok, tréningek
8. Madárkórház Alapítvány - EVS program, képzések, kommunikációs anyagok
9. FSZH - MOISZ Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda - kommunikációs

tevékenységek
10. Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központ - kommunikációs tevékenységek,

képzések
11. Debreceni Művelődési Központ - események rögzítése
12. Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft - kommunikációs anyagok készítése,

képzés
13. Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete - képzések szervezése, lebonyolítása

4.5 A szervezet vezetése

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői a vezető
tisztségviselők, adataik az alábbiak:
Elnök: Keresztesi Andrea
Titkár: Dr. Kóródi Sándor
Ügyvivő: Pintér Ákos



2.6 Foglalkoztatottak

Az egyesület a tárgyidőszakban 2 fő munkavállalót foglalkoztatott. A munkavállalók neve:
Keresztesi Andrea és Pintér Ákos, foglalkozás megnevezése munkaköri leírás szerint:
kommunikációs menedzser és kulturális szervező. A foglalkoztatás kezdete tárgy évben:
2008. január L, vége: 2008. május 31.

Személyi jellegű ráfordítások tárgyévben: 6923 EFt

3. Vagyon felhasználása

3.1 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés (EFt)
Induló tőke
Tökeváltozás
Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye

Előző év
0

4696
0

337

Tárgy év
0

-1436
0

1894

Változás értékben
0

-6132
0

1557

3.2 Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a fenti táblázat, további kiegészítés nem
szükséges.

4. Tárgyévi gazdálkodás bemutatása

4.1 Bevételek:

Kapott támogatások az alábbi táblázat szerinti bontásban:

Támogató
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználása
Központi költségvetéstől
Helyi önkormányzattól
Társadalombiztosítótól
Alapítótól
Egyéb

Összeg (EFt)
0
0
0
0
0
0

Pályázati úton elnyert támogatások (EFt): 14.147

Pályázati úton elnyert támogatások az alábbi táblázat szerinti bontásban:

Pályázat

Kommunikáció Határok Nélkül a Hajdú-
Bihar - Bihor Eurorégióban
Összhangzattan

Kiíró

Váti Kht.

NCA Nemzetközi Civil
Kapcsolatok

Elnyert összeg
(EFt)

2.928

800



Eves működés

EVS Klubok

Messzelátó

Önképző-Hangképző

Mobilitárs - TV magazin sorozat

Kommunikációs készségek és képzés (EVS
projektek)

NCA Nemzeti Civil
Alapprogram
Fiatalok Lendületben
Programiroda
Észak-alföldi Regionális
Szolgáltató Iroda
Észak-alföldi Regionális
Szolgáltató Iroda
Észak-alföldi Regionális
Szolgáltató Iroda
Fiatalok Lendületben
Programiroda

500

5.114

500

300

2.000

2.005

Egyéb bevétel (EFt): 1.522

Összes közhasznú tevékenység bevétele (EFt): 15.669

Az egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az egyesület a tárgyévben a központi költségvetéstől támogatást nem kapott.

Az egyesület a tárgyévben a helyi önkormányzattól támogatást nem kapott.

4.2 Kiadások

Cél szerinti juttatások

Az egyesület a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más
juttatást nem nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai

Az egyesület vezető tisztségviselői a tárgyévben vezető tisztségviselői munkájukért juttatást
nem kaptak.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

Az egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

4.3 A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése: Az egyesület a létesítő okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

5. Köszönetnyilvánítás

A Hang-Kép Kulturális Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki
tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.



13
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója

lő o% év

f u
egyéb szervezet megnevezése

M OK
'címe

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.

T. 1715/B - AB Nyomtatvány
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Az egyéb szervezet megnevezése:

Az egyéb szervezet címe: k ü l 6 $ M A l fl . /?

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

3- ü
Sor-

szám
a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

A tétel megnevezése

b

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (l.+ll.)

1. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
(1.+2.+3.+4.+5.)

1 . Közhasznú célú működésre kapott támogatás

a) alapítótól

b) központi költségvetéstől

c) helyi önkormányzattól

d) társadalombiztositótól

e) egyéb

f) továbbutalási céllal kapott

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4. Tagdíjból származó bevétel

5. Egyéb bevétel

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1 .+2.)

1 . Pénzügyileg rendezett bevételek

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

C. Tényleges pénzbevételek (A./UB./1 .)

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./H.+B./2.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.

1 . Ráfordításként érvényesíthető kiadások

Ebből: továbbutalt támogatás

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1 ,+2.+3>4.

1 . Ráfordításként érvényesíthető kiadások

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
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Az egyéb szervezet megnevezése:

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
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Az egyéb szervezet címe:

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

Q 0 í ÉV
adatok E FT-ban

Sor-
szám

a

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

A tétel megnevezése

b

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1 .±2.)

1 . Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (B./I.-F./1 .-F./4.)

H. Nem pénzben realizált eredmény (±1 .±2.)

1 . Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)

1. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)±H/2

J. Fizetendő társasági adó

K. Tárgyévi eredmény

1 . Közhasznú tevékenység tárgyévi
eredménye (A./UA/ll)-(E/1+E/2+E/3)

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi
eredménye (I-J)

Előző év

c

Hi
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—
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£
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d
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42,

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

1 . Bérköltség

ebből: - megbízási díjak

- tiszteletdíjak

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

3. Bérjárulékok

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

C. Értékcsökkenési leírás

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege
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Az egyéb szervezet vezetője
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Az egyéb szervezet megnevezése
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tisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
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EGYSZERES KÖNYWITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

ÉV£ 0 G 2
adatok E FT-ban

Sor-
szám

a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

A tétel megnevezése

b

A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)

1. IMMATERIÁLIS JAVAK

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Forgóeszközök (6-9. sorok)

1. KÉSZLETEK

II. KÖVETELÉSEK

III. ÉRTÉKPAPÍROK

IV. PÉNZESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1 .+5. sor)

C. Saját töke (12.-1 6. sorok)

l. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TÖKE

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

l. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11.+17.+18.+19. sor)
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