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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: 2012. január 1. - 2012. 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 2012. évi működése:

A Tea Útja Közhasznú Egyesület 2012. évi működése során a Debrecen központjában létesült 
Romkertben alulról szerveződő események koordinálására koncentrált, továbbá olyan 
kulturális, hözhasznú programokat fogadott be, amelyek biztosították a kiállítóterem látogatói 
létszámát, egyúttal a támogatással létrejött programok megtekintését és szélesebb körben 
történő terjesztését.

 „Emlékkert a művészetek kertje” címmel rendeztünk programsorozatot 2012. 
szeptember és december között. A három fő részre tagolódó kulturális fesztivál 
képzőművészeti („festett emlékkert”) fotográfiai („foto-gramm”), és irodalmi („kép-
vers-hang”) részből állt. 

 2012  nyarán indult és jelenleg is tart ökológia, fenntartható lét, zöld gondolat 
témakörben a Zöldellő Univerzum – önszerveződő közösség ökológiai 
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programsorozata, ami alulról jövő ökológiai témájú kezdeményezés felkarolása, 
örvendetesen bővül és a jelek szerint önálló, országos mozgalommá növi ki magát.

 A város zenei hagyományainak ápolására a Romkert vállalta magára az évenkénti  
Jazz Napok közötti időszak jazz programokkal való kitöltését. Ennek érdekében 
együttműködünk a  Jazzbarátok körével és a debreceni jazz zenészekkel. Havi 
rendszerességgel fogadtunk be jazz programokat, nálunk tartotta a Magyar Jazz 
Szövetség a Magyar Jazz Ünnepe vidéki programját.  

 Iskolán kívüli oktatási program keretében 15 debreceni és vidéki oktatási 
intézménnyel együttműködve indítottunk széles körű kulturális, oktatási programot. A 
programban irodalmi, dráma, zene, művelődéstörténeti, helytörténeti, kulturális, 
gasztronómiai, fotográfiai stb modulok találhatók, amik javarészt a Romkertben 
zajlanak. A programok révén a leginkább kívánatos korosztály érkezik a 
kiállítóterembe, ahol a program mellet minden csoportnak bemutatjuk az állandó és az 
éppen aktuális időszakos kiállítást. A program nyilvános, elemeit széles körben 
elérhetővé tettük.

 2012-ben nagy változatossággal fogadtunk be amatőr művészeti programokat és 
kiállításokat. Előzetes szakmai szűrés után olyan tehetséges művészek mutatkozhattak 
be a város központjában méltó körülmények között, akiknek erre más módon nem 
nyílna lehetősége.

 Tovább folytattuk ismeretterjesztő, vallásos, spirituális programok befogadását. A 
teljesség igénye nélkül evangélikus, ferences, buddhista, zen, református és különféle 
alternatív mozgalmak mutatkoztak be nálunk mindig nagy látogatottsággal. Ebbe a 
műsorfolyamba tartozott a modern fizika és a spirituális gyakorlatokkal kapcsolatos  
nyári programunk.

 Kivétel nélkül támogattunk és befogadtunk minden olyan programot, ami sérültekkel, 
társadalmilag lecsúszó rétegekkel, társadalmi változásokkal foglalkozott. Ilyen volt a 
hallássérültekkel, a hajléktalanokkal, hallássérültekkel foglalkozó programsorozat és 
vitakörök, amelyek  a legkülönfélébb világnézetű vitaprogramoknak és előadásoknak 
adtak helyt.

 A Batthyány u. 8 sz alatt közösségi kert építésének programját dolgoztuk ki és kezdtük 
el.

További, széles körben terjesztett programjaink foglalkozásaink voltak:

Pars pro toto – a művelt jövőért, iskolán kívüli oktatási program:
 kulturális örökségünk – megőrizni, vagy konzerválni?
 velünk élő történelem  - témanapok és kiállítás több témában
 a csokoládé kultúrája
 a tea útja
 drámapedagógiai foglalkozások – a szöveg és környezete
 mesepszichológia, kreatív írás
 fotográfiai tehetséggondozás
 bevezetés a filmművészetbe
 írásművészet
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 képzőművészeti tehetséggondozás
 társadalomismereti vitakör

Alternatív világegyetem – közélet vitakör és szabadegyetem  

Jazzbarátok köre – jazzkoncertek és klubestek egész évben
A rögtönzés művészete – jazztörténeti szabadiskola
Régizenei koncertek

„A” A társaság bevételeinek alakulása:             15 989 eFt

 Közhasznú bevételek:  11 221 eFt

- Magánszemélyek támogatása                 980  eFt

-  Közhasznú bevételek        12 201 e Ft

 2. Vállalkozási tevékenység bevételei: 4 768 eFt

   

„B” A társaság költségeinek alakulása:              15 352 eFt

 a közhasznú tevékenység. működési költségei:             10 678  e Ft

 egyéb vállalkozási tevékenység költségei:     4 674 e Ft

Az Egyesület összevont adózás utáni eredménye:   628e Ft.  

Vagyoni mutattok:

Megnevezés 2011. év 2012. év 

Saját Tőke 4 835 Ft 5 463 Ft
Induló Tőke (Jegyzett Tőke) 0 Ft 0 Ft
Mérleg szerinti Eredmény 1 336 Ft 628 Ft
Eredmény tartalék 3 499 Ft 4 835 Ft
Értékelési tartalék 0 Ft 0 Ft
Céltartalék 0 Ft 0 Ft
Kötelezettségek 10 46 Ft 3 930 Ft
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Passzív időbeli elhatárolások 0 Ft 0 Ft

Források összesen: 5 881 Ft 11 770 Ft

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

Egyesület tisztségviselői 2012. évi juttatásairól az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 Az Egyesület tisztségviselői 2012. évben, díjazásban csak a TAMOP program 

keretében végzett munkájuk után részesültek. Az Egyesület napi munkájának 

végzésért díjazásban nem részesültek.

Tóth Dénes

elnök

Halász Csilla

alelnök
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