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1. Számviteli beszámoló

1.1 Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete.

1.2 Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.3 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 2006. 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. 2006. elejére – több éves (sok esetben 
fizikai)  munka  eredményeként  –  elkészült  az  egyesület  székházának  belső  felújítása, 
amelyben egy előadóhelység, egy kisebb számítógépterem és egy hangstúdió kapott helyet. 
Ezzel az infrastrukturális fejlesztéssel a szervezet életében egy új fejezet kezdődött,  hiszen 
nagyobb  léptékű  programok  megvalósítására  is  vállalkozhatott.  Magyarország  EU 
csatlakozásával  kitágultak  a  földrajzi  határok  is,  így  -  az  egyesület  tagsága  igényeinek 
megfelelően  –  ifjúsági  cserekapcsolatokat  is  generálhatott.  A  Garai  utcai  székház  2006. 
március 10-től az EVS (European Voluntary Service) hivatalos fogadóhelye, így a szervezet 
2006.  augusztus  1-től  fogad önkénteseket  „Communication  Skills  and Training”  projektje 
keretében. A klasszikus európai kapcsolatok mellett  kiemelt  figyelem irányul  a határmenti 
kapcsolatokra, mely elsősorban Hajdú-Bihar és Bihor megye (Románia) valamint Kárpátalja 
(Ukrajna)  viszonylatában  a  legjelentősebb.  Az  önkéntesek  –  akik  innen  érkeznek  –  a 
kommunikációs termékeiket – melyek készítésére tréningek segítségével készülnek fel – saját 
közösségüknek és az egyesület társadalmi közegének szóló európai értékorientált üzenetekkel 
dúsítják. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a heti, és a napi rendszerességű rádióműsorok, 
műsorelemek, valamint az írott és a képi eszközökkel – elsősorban az Interneten megjelenő – 
többnyelvű  információk  a  helyi  azonosságokat  és  különbözőségeket  európai  dimenzióban 
tálalják.  Az  eddigieknél  sokkal  nagyobb  kihívást  jelentő  programsorozat  már  2006-ban 
meghozta  első  gyümölcsét,  ami  a  szervezeten  belüli  robbanásszerű  aktivitásnövekedéssel 
jellemezhető.

2006-ban a következő szervezetekkel működött együtt az egyesület:

1.  Haha  -  Hajdúsági  Hallgatókért  és  Civilekért  Egyesület  –  tapasztalatcsere,  határmenti 
együttműködések, kommunikációs tréning
2. Fiatalok a Jövőért Egyesület – „sulirádiós” tréningsorozat és épület felújítás
2. Természetvédelmi Járőrszolgálat – megyemarketing és épület felújítás
3. Mustárház (Nyíregyháza) – önkéntesek fogadásának tapasztalatai
4. Szól a Rádió Alapítvány - „sulirádiós” tréningsorozat és egyéb kommunikációs tréningek
5. Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért  Egyesület  – kisebbségi kommunikációs 
tréning sorozat
6.  Nagyváradi  Magyar  Diákszövetség – EVS önkéntes  program 2006-2007,  hálózatépítés, 
kommunikációs tréningek
7. Agora (Kárpátaljai  Magyar  Ifjúsági Szövetség)  -  EVS önkéntes program,  hálózatépítés, 
tapasztalatcsere
8. Csészike Alapítvány (Miskolc) – önkéntesek fogadásának tapasztalatai

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 1 fő munkavállalót  foglalkoztatott.  A munkavállaló  neve: 
Pintér  Ákos,  foglalkozás  megnevezése  munkaköri  leírás  szerint:  kulturális  szervező.  A 
foglalkoztatás kezdete tárgy évben: 2006. február 15.

Személyi jellegű ráfordítások tárgyévben: 1980 EFt

3. Vagyon felhasználása

3.1 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés (EFt) Előző év Tárgy év Változás értékben
Induló tőke 0 0 0
Tőkeváltozás 50 76 26
Vállalkozási eredmény 768 0 -768
Közhasznú tevékenység eredménye 600 -1430 -2030

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 Összeg (EFt)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználása 0
Központi költségvetéstől 562
Helyi önkormányzattól 30
Társadalombiztosítótól 0
Alapítótól 0
Egyéb 6

Pályázati úton elnyert támogatások az alábbi táblázat szerinti bontásban:

Pályázat Kiíró Elnyert összeg (EFt)
Informatikai oktatás Belügyminisztérium 200
Youth 2000-2006, EVS Mobilitás 2718
Éves működés NCA Nemzeti Civil Alapprogram 700
Összesen - 3618



Összes közhasznú tevékenység bevétele (EFt): 7515

Az egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

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.


