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1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása 

 

A társaság neve: 

Székhelye: 

Besorolása: 

A Tea Útja Közhasznú Egyesület 

4032 Debrecen Hatvani István utca 25/B 3/12 

közhasznú (kulturális tevékenység) 

Az alapító okirat kelte: 2006. március 06. 

 

Nyilvántartási szám: Tpk.60.055/2006/2. 

Adószáma: 18992269-2-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH számjele: 18992269-9499-529-09 

Telephelyek:      nincs 

Gazdálkodási forma:  Egyéb egyesület 

Jelentés időszaka:   2010. január 1. - 2010. december 31-ig. 

 

Az Egyesület közhasznú tevékenysége: 

 

Az Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a teakultúrát és az azzal összefüggő történelmi, 

kulturális és gasztronómiai értékeket terjessze, különös tekintettel a tea és a csokoládé 

egészségre gyakorolt hatására, egészséges életmódra való nevelésre. 

 

Az Egyesület 2010. évi működése: 

A Tea Útja Közhasznú Egyesület 

 

 

A Tea Útja Közhasznú Egyesület 2006. március 6-án alakult azzal a céllal, hogy a teakultúrát 

és az azzal összefüggő történelmi, kulturális és gasztronómiai értékeket széles körben 

hozzáférhetővé tegye és terjessze. A tea kultúra mindezek mellett egy átfogó antropológiai 

tudomány, ún. összművészet, ami képes a nyugat-keleti hagyomány és legújabb tudományos 

vívmányok közvetítésére. A teával való foglalatosság  megköveteli a történelem, a 

hagyomány, a legkülönfélébb művészetek ismeretét (a kerámiától a festészeten át a 

virágrendezésig) a modern kémia, biológia, élettan iránti kíváncsiságot, ugyanakkor az 

egészséges életmód gyakorlására, önképzésre, tiszteletre és pontosságra nevel.  



 

 

 

 Az Egyesület működésének megkezdése után hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az általunk 

elkezdett oktatási program különlegessége, egzotikuma széles körben lehet sikeres és kínál 

alternatívát életszemléletben, tanulásban a legszélesebb korcsoportok számára. Az Egyesület 

működésének megkezdése előtt folytatott tevékenységünket szélesebb alapokra helyeztük és 

rendszeressé tettük. 2010-ben a  következő témákban folytattuk tevékenységünket: 

 

 A helyi és környékbeli oktatási intézményekkel karöltve egészen az óvodai 

korcsoporttól kezdve 15-35 fős csoportokban végzünk rendszeresen tea oktatást, 

amelynek középpontjában a mai fiatalok legfontosabb problémái, az egészséges 

életmód, a szocializáció, az önképzés és az életpálya célok állnak. A tea mindebben 

egy összművészeti és interdiszciplinális oktatási eszköz. Teaházunkat oktatási célból 

szervezett formában 2010-ben is heti rendszerességgel látogatták a debreceni és 

Debrecen környéki települések oktatási intézményei, így a berettyóújfalui Arany János 

Gimnázium, a Vegyipari Szakközépiskola, a Bányai Júlia Általános Iskola,  stb. 

osztályai. 

 

 Részt vettünk a Nyírmártonfalvai Iskola egészség napján, ahol előadást tartottunk és 

interaktív módon mutattuk be felnőtteknek és gyerekeknek a tea kultúráját és az ezzel 

összefüggő tudnivalókat. 

  

  A Debreceni Egyetemen az Andragógiai Tanszékkel és a Nullpont Egyesülettel 

együttműködve nagy látogatottságú szemeszter keretében 12 előadást tartottunk. 

 

 2010-ben is  vendéglátó teaházként vettünk részt a debreceni Irodalmi Napokon 

 

 Miután felkerestek minket, viszonzó látogatást tettünk és felvettük a kapcsolatot a 

Teatrade Slovakia tagjaival Bratislavában, ahol magyar és szlovák nyelvű bemutatót 

tartottunk. Megállapodtunk, hogy a Visegrádi Alap pályázatán cseh, szlovák, magyar 

kooperációban pályázatot nyújtunk be egy nemzetközi tea esemény lebonyolítására.  

 

 Teljesen felújítottuk honlapunkat, és több, Magyarországon eddig meg nem jelentetett 

japán, angol, kínai forrásmunkát tettünk közzé szabadon elérhető formában.  

 

 Az előző évekhez hasonlóan 2010-ben is heti rendszerességgel tartottunk előadásokat 

és kóstolókat a teaházunkban. Ezek közül is kiemelkedett a WuYi hegyi teakultúrát, 

annak történetét, az azzal összefüggő gasztronómiai ismereteket és filozófiatörténetet 

bemutató előadássorozat. 

 

 

A Tea Útja Közhasznú Egyesület 2010-ben  15 bejegyzett állandó tagból és számos 

pártoló tagból állt.  

 

 

 

„A” A társaság bevételeinek alakulása:     3 318 eFt 



 

 

 

 Közhasznú bevételek:      3 318 eFt 

 

- Magánszemélyek támogatása              3 185  eFt 

 

-  Közhasznú bevételek             132  e Ft 

 

 

 2. Vállalkozási tevékenység bevételei:         0 eFt 

    

„B” A társaság költségeinek alakulása:                  985 eFt 

 

 a közhasznú tevékenység. működési költségei:              985  e Ft 

 egyéb vállalkozási tevékenység költségei:        0 e Ft 

 

Az Egyesület összevont adózás előtti eredménye: 2 333 e Ft. 

 

Vagyoni mutattok: 

 

Megnevezés 2009. év 2010. év 

   

Saját Tőke 1 166 Ft 3 499 Ft 

Induló Tőke (Jegyzett Tőke) 0 Ft 0 Ft 
Mérleg szerinti Eredmény -106 Ft 2 333 Ft 
Eredmény tartalék 1 272 Ft 1 166 Ft 

Értékelési tartalék 0 Ft 0 Ft 

Céltartalék 0 Ft 0 Ft 

Kötelezettségek 29 Ft 0 Ft 

Passzív időbeli elhatárolások 0 Ft 0 Ft 

   

Források összesen: 1 195 Ft 3 499 Ft 

 

Az 1997. évi CLVI. Tv 19. § (3) bekezdés f) pontjában foglalt kötelezettségnek eleget téve az 

Egyesület tisztségviselői 2010. évi juttatásairól az alábbi tájékoztatást adjuk.  

 



 

 

 Az Egyesület tisztségviselői 2010. évben, díjazásban nem részesültek. 

 

 

 

Debrecen, 2011. május 31. 

 


