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I. 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:   2011. január 1. - 2011. december 31-ig. 

 

Az Egyesület közhasznú tevékenysége: 

 

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

kulturális, művészeti  és gasztronómiai értékeket közvetítse, különös tekintettel a fentiek 

egészségre gyakorolt hatására, és az egészséges életmódra való nevelésre. 

 

Az Egyesület 2011. évi működése: 

 

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, olyan 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.  
Ezen a ponton kapcsolódik a világ szinte minden vallásos, spirituális hagyományához és 
lehetőséget ad arra, hogy a toleranciát, a népek közötti közeledést, és megértést elősegítse. 
 
 Az Egyesület működésének megkezdése után hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az általunk 
elkezdett oktatási program különlegessége, egzotikuma széles körben lehet sikeres és kínál 
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alternatívát életszemléletben, tanulásban a legszélesebb korcsoportok számára. Az Egyesület 
működésének megkezdése előtt folytatott tevékenységünket szélesebb alapokra helyeztük és 
rendszeressé tettük. 2011-ben sok más programunk mellett a következő projekteket emeljük 
ki tevékenységünkből: 
 

• 2011-ben folytattuk az előző években megkezdett oktatási tevékenységünket,  heti 
rendszerességgel láttunk vendégül általános és középiskolás osztályokat. 2011 első 
szemeszterében ismét nagy látogatottságú, szabad bölcsész modulként regisztrált 
előadássorozatot tartottunk a Debreceni Egyetemen. 

 
• 2011 végén előadássorozatot tartottunk a Debreceni Egyetem Orvostudományi  

karának szakkollégiumában. 
 
• 2011 márciusában eddig sosem látott katasztrófa sújtotta Japán északkeleti 

partvidékét. Mivel az általunk képviselt tudás egy részét éppen Japánban szereztük és 
mert a teával való foglalatosság alapvető ismérve a szolidaritás és a figyelmesség, 
jótékonysági kiállítást szerveztünk Budapesten a Műcsarnokban. Gulyás Gábor 
igazgató és Murka Ilona programszervező hatékony segítsége révén, az Urasenke 
Teaiskola magyarországi csoportja; a One Drop Zendo tagjai, továbbá Fliegauf Mihály 
fagottművész bevonásával sok önkéntes, segítő közreműködésével különleges 
installációt hoztunk létre és mutattunk be. Az esemény jegybevételét a Műcsarnok a 
közvetlen költségek levonása után a gyűjtés részeként egyesületünknek átadta. Az 
esemény anyagilag nem volt sikeres, sőt jelentős anyagi áldozatot kívánt az 
egyesülettől és a szponzoroktól, mégis egyedi arculata és az úttörő kezdeményezés 
miatt összességében sikeresnek volt mondható.  

 
• 2011 júliusában egyesületünk közművelődési szerződést kötött Debrecen Megyei Jogú  

Város Polgármesteri Hivatalával a Debrecen történelmi központjában a Nemzeti 
Emlékhellyé nyilvánított  nagytemplom részeként Európai Uniós segítséggel felújított 
Emlékkert Kiállítóterem üzemeltetésére. 2011 végéig közel 100 programot szervezve 
az egyesület tevékenységének köszönhetően a Romkert Debrecen fontos kulturális 
helyszínévé vált. Időszaki kiállításokat szerveztünk „Tibet fénye”, „Neocsikós”,  
Drágakótár, Herbárium címmel, amatőr szerveződések mellett nemzetközi hírű 
művészek léptek fel, oktatói-, alkotó-, és művészeti közösségek találtak helyet nálunk. 
A Romkert üzemeltetési költségeinek egy részét a város fedezi, a többi napi költség, a 
programok előállításának és a közhasznú tevékenység fedezetéül pályázati források, 
önkéntes munka és szponzori, támogatói tevékenység szolgál.  Tevékenységünk a 
város és a figyelem középpontjában fáradhatatlan, és kitartó egyeztetést kíván. 

 

 „A” A társaság bevételeinek alakulása:             10 350 eFt 

 

� Közhasznú bevételek:      2 514 eFt 

 

- Magánszemélyek támogatása              1 978  eFt 

 

-  Közhasznú bevételek             536 e Ft 
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� 2. Vállalkozási tevékenység bevételei:     7 836 eFt 

    

„B” A társaság költségeinek alakulása:                  8 995 eFt 

 

� a közhasznú tevékenység. működési költségei:               1 348  e Ft 

� egyéb vállalkozási tevékenység költségei:     7 647 e Ft 

 

Az Egyesület összevont adózás utáni eredménye: 1 336e Ft. 

 

Vagyoni mutattok: 

 

Megnevezés 2010. év 2011. év  
   

Saját Tőke 3 499 Ft 4 835 Ft 
Induló Tőke (Jegyzett Tőke) 0 Ft 0 Ft 

Mérleg szerinti Eredmény 2 333 Ft 1 336 Ft 

Eredmény tartalék 1 166 Ft 3 499 Ft 

Értékelési tartalék 0 Ft 0 Ft 

Céltartalék 0 Ft 0 Ft 

Kötelezettségek 0 Ft 1 046 Ft 

Passzív időbeli elhatárolások 0 Ft 0 Ft 
   

Források összesen: 3 499 Ft 5 881 Ft 
 

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

Egyesület tisztségviselői 2011. évi juttatásairól az alábbi tájékoztatást adjuk.  

 

� Az Egyesület tisztségviselői 2011. évben, díjazásban nem részesültek. 

 

 

 

Debrecen, 2012. május 31. 

 

 

 


