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1. SZAMVITELI BESZAMOLO

A TIT Kossuth Klub EgyesOiet 2010. evben gazdalkodasar61 a szamviteli torvenynek es a
kapcsol6d6 elofrasoknak megfelelve egyszerusftett eves beszamol6t allftott ossze. A
merleg foosszege 68 347 ezer Ft, a sajat toke 20 365 ezer Ft. A reszletes kimutatas
jelentesOnk 1. sz. melleklete, mely all a merlegb61 es a kozhasznu szervezeti
eredmenyki mutatasb61.
2. KOLTSEGVETESI TAMOGATAS FELHASZNALASA

Targyevben a TIT Kossuth Klub EgyesOiet 23.797 ezer Ft tamogatast kapott. A kapott
osszeg az el6z6 evihez kepest 2 353 ezer forinttal csokkent, ennek oka, hogy a
palyazati uton elnyerhet6 tamogatasok kevesebb osszeguek voltak, mint el6z6 evben.
A tamogatast az EgyesOiet az alapszabalyaban rogzftett tevekenysegeire: a Foly6iratok
Haza projekt lebonyolftasara, a J6zsef Attila Szabadegyetemen beiOI Nyugdijas
Szabadegyetem letrehozasara, a XV. Orszagos Tudomanyos es Technikai Diakalkot6
Kiallftas megszervezesere, a Hataron tuli magyar pedag6gusok workshopjanak
lebonyolftasara, az "Eur6pai Uni6 - Vilagrendszer szemleletben" c. rendezveny, valamint
a ,Hogyan letWnk szegenyek?" c. nemzetkozi konferencia megval6sftasara fordftotta.
EzenkfvOI az EgyesOiet reszesOit mukodesi tamogatasban, valamint az ,fr6-Deak"
elnevezesu, fr6k es koltok eletmuvet bemutat6 estek szervezesere kapott tamogatast a
Magyar Szak- es Szepirodalmi Szerz6k es Kiad6k Reprografiai Egyes01etet61.
3. VAGYONFELHASZNALASSAL KAPCSOLATOS KIMUTATAS

El6z6 evhez kepest a TIT Kossuth Klub EgyesOiet tartaleka (vagyona) 8 670 ezer Ft
osszeggel csokkent. A Szervezet mindig torekszik arra, hogy az adott evben kapott
beveteleket fel is hasznalja kozhasznu celjainak elerese erdekeben. El6z6 evben sikerOit
feltolteni a mukodesi tartalekot, ebben az esztend6ben mar nem kellett forrast elvonni a
mukodes biztonsagara.
4. CEL SZERINTI JUTTATASOK KIMUTATASA

SzervezetOnk nem nyujtott, fgy e soron tovabbra sem tortentek kifizetesek.

5. A KOZHASZNU SZERVEZET VEZETO
JUTTATASOK ERTEKE, ILLETVE OSSZEGE

TISZTSEGVISELOINEK

NYUJTOTT

EgyesOietOnk szemelyi jellegu rafordftasa 5 209 ezer Ft volt. A TIT Kossuth Klub
EgyesOiet vezet6 tisztsegvisel6i ez evben nem reszesOitek koltsegterftesben.
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6. A KOZHASZNU TEVEKENYSEGROL SZOLO ROVID TARTALMI BESZAMOLO
6.1.Tehets~ggondoz~s

Hianyp6tl6 tanulmanyi versenyunket, az ,Ember-Fold-Vilagegyetem" - V. Karpatmedencei komplex termeszettudomanyi csapatversenyt (KKTV: internetes el6d6nt6 es
el6 d6nt6, 5. evfolyam) a 7-8. osztalyos diakok szamara rendeztOk meg a Kecskemeti
Planetariummal kozos meghirdetesben, az Elet es Tudomany, a magyar National
Geographic, a Termeszet Vilaga es a TermeszetBuvar c. foly6iratok szerkeszt6segeinek
tamogatasaval. A versenyre regisztralt 106 (ebb61 magyarorszagi: 77, romaniai: 16,
szlovakiai: 13) - 4 f6s, 7-8. osztalyos diakokb61 all6, azaz vegyes osszetetelu - csapat,
tehat osszesen 308 diak vett reszt. A d6nt6ben legjobb eredmenyt eler6 csapatok
tagjainak munkajat 2-5 ezer Ft/f6 erteku konyvutalvannyal ismertuk el. A szakmai
tamogat6k foly6irat kulonszamokkal, remittenda bemutat6 lapszamokkal kedveskedtek a
versenyz6knek. Az els6 harom helyen vegz6 csapat felkeszft6 tanarai (osszesen 6 f6)
otnapos franciaorszagi tanulmanyuton vettek reszt. A palyazati tamogatasoknak
k6sz6nhet6en a.) fejleszthettOk a verseny internetes -interaktfv
honlapjat
(www.csapatverseny.hu), b.) a versenyen val6 reszvetelt ingyenesse tehettuk.
2010 6szen a 6. evfolyamot a 7-8. osztalyos es - el6szor a verseny torteneteben - a 910. evfolyamos diakok szamara hirdettUk meg a fenti intezmenyek tamogatasaval.
A versenyt szakmailag a Nemzeti Er6forras Miniszterium es a Nemzeti Tehetseg
Program tamogatta, a d6nt6 egy reszet gazdasagilag a Nemzeti Tehetseg Alap
tamogatta. Az Oktatasert Kozalapftvany palyazatan tuli mas palyazati lehet6seg
hianyaban a verseny- gazdasagi hatteret tekintve- rendkfvill forrashifmyosan indult.
December vegeig regisztralt 77 (ebb61 magyarorszagi: 40, romaniai: 33, szlovakiai: 4) 4-4 f6s, 7-8. illetve 9-10. osztalyos diakokb61 all6, azaz vegyes osszetetelu - csapat,
tehat - a januari regisztraci6s lehet6seget meg nem szamolva - osszesen 308 diak
erdekl6dott az ingyenes reszvetellel meghirdetett nemzetkozi verseny irant.
2011 majusaban egy-egy szombati napon rendezzuk meg a Kossuth Klubban a verseny
nyilvanos d6nt6it, kulon a 7-8. es kulon a 9-10. osztalyosok szamara.
A TIT Studi6val es az Urania Ismeretterjeszt6 Alapftvannyal evek 6ta kozosen rendezzuk
meg az Orszagos Tudomanyos es Technikai Diakalkot6 Kiallftasunkat (OTTDK), amelyre
immar tizen6t6dik alkalommal 2010. majus vegen kerult sora Kossuth Klubban. A bfral6
bizottsag altai elfogadott 25 ( egyeni illetve nehany f6s alkot6i team ben keszult)
diakalkotas szerz6jet hfvtuk meg az egy napos Kiallftasra. A legjobb projektek alkot6i
kozul 4 diak ( +1 csoportvezet6 kfser6) - mint magyar kuldottseg - reszt vett az ESE
2010-en (12th Expo-Sciences Europe, Moszkva - Oroszorszag) - nemzetkozi Kiallftason.
A tovabbi alkot6k jutalmazasa: 4 diakot kuldtOnk a Magyar Asztronautikai Tarsasag 16.
Magyar Urtaboraba; 1 diakot es 1 f6 felkeszft6 tanart kuldtUnk 5 napos franciaorszagi
tanulmanyutra; 2 diak kapott a TIT Studi6t61 ajandekot; egy diakot ajandekoztunk meg a
TIT J6zsef Attila Szabadegyetem rendezvenyeinek 20 tetsz61eges el6adasanak
terftesmentes latogatasi lehet6segevel. Az ESI 2010 nemzetkozi nagyrendezvenyen
torten6 megjelenesunket valamint az ajandekok nagy reszenek koltseget tamogatta a
Nemzeti Civil Alapprogram es a Nemzeti Kutatasi es Technol6giai Hivatal (NKTH)
Mecenatura programja.
A 16. OTTDK-t 2010 6szen hirdettOk meg alapvet6en a www.pafi.hu (Palyazatfigyel6)
oldalon. Tobb helyre (pl. Szlovakia es Romania magyar Pedag6gus Szovetsegeinek
valamint a szerbiai Bolyai Tehetseggondoz6 Gimnazium es Kollegiumnak stb.) eljuttatott
tajekoztat6inkban is felhfvtuk a figyelmet a palyazatunkra. Palyazati kifrasunk
megtekinthet6 a honlapunkon is: www.kossuth-klub.hu/diakoknak/palyazatok.
A palyazati anyagok szinopszisait 2011. februar vegeig lehet bekuldeni a Kossuth Klub
postadmere. (Az el6zetes informaci6ink szerint 22 palyamu erkezesere lehet szamftani.)
A 16. OTTDK megrendezeset, lebonyolftasat tamogatja a Nemzeti Civil Alapprogram.
Sajnos
az
NKTH
Mecenatura
korabbi
palyazati
lehet6segei
megszuntek.
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Korabbi evekben, evtizedekben vegzett tehetseggondozo tevekenysegOnket elfogadva
2010 augusztusatol a Nemzeti Tehetsegsegfto Tanacs altai elismert (regisztralt)
Tehetsegpont lettOnk Kossuth Klub Tehetsegpont (KKTP) neven.

6.2. J6zsef Attila Szabadegyetem
A TIT Jozsef Attila Szabadegyetem (JASZE) 2010 tavaszan (a 2009-2010-es evad
masodik feleben) es a 2010-es osz1 felevben osszesen 42 ismeretterjeszto
eloadassorozatot es tanfolyamot hirdetett meg. A tervezett sorozatok kozOI osszesen 34
kurzus indulhatott el, a sorozatokon berlettel resztvevok, illetve az eloadasokat
alkalmilag, napijeggyel latogatokkal egyutt osszesen kb. 3600 fo reszvetelevel.
A 2010-es oszi felevben az eddig is nagy nepszerusegnek orvendo muveszettorteneti es
zenetorteneti kurzusaink mellett Kina kulturajat, valamint a XX. szazadi magyar irodalom
nagyjait bemutato eloadassorozatok is elindultak, melyek eloadoi egyetemi professzorok,
kutatok, frok. KOion emlftest erdemel ,Mese/{5 Palotanegyed" dmu sorozatunk, amely a
Palotanegyed helytortenetevel foglalkozik, megismertetve a kerulet tortenetevel a
hallgatokat.

6.3. Tudomanyfesztival
Az I. Tudomanyfesztival (2010. szeptember 17-19.), a TIT Kossuth Klub Egyesulet, a
Nemzeti Muzeum, valamint a Bolyai Pedagogiai Alapftvany szervezeseben, az MTA
szakmai vednoksege mellett, a nemzetkozi es a honi tudomany haromnapos Onnepe,
amely a Magyar Kulturalis 6rokseg Napja alkalmabol, Szechenyi Istvan es Bolyai Janos
halalanak 150. evforduloja eveben, eletmuvuk elott tisztelegve kerult megrendezesre. Az
Europa Belvarosa Program kereteben megvalosult rendezvenyt Szocs Geza, kulturaert
felelos allamtitkar es dr. Kocsis Mate, a VIII. kerOiet polgarmestere nyitotta meg.
A Tudomanyfesztival celja a magyar tudomanyos kozelet szereploinek bevonasaval
bemutatni a modern kutatasi eredmenyeket, az intezetekben, a felsooktatasi
intezmenyekben es az innovacioval foglalkozo vallalkozasokban folyo kutatasi
tevekenyseget, valamint a tehetseggondozo programokat.
A rendezveny helyszfnei (az Europa Belvarosa Programok kijelolt teruleten) a Nemzeti
Muzeum kertjeben, a Muzeum Koruton, a Kossuth Klubban, a Trefort Kertben, valamint a
Brody Sandor es Muzeum utcaban, ezen kfvOI a Pollack Mihaly teren es az Akademian
voltak.

6.4. E/6 oroksegiink sorozat
A Kossuth Klub a szentendrei Skanzennel egyuttmukodve 2010-ben elindftotta az Elo
6roksegunk sorozatot. Ezekkel a rendezvenyekkel Budapesten kfvanjuk bemutatni a
szellemi kulturalis orokseg nemzeti jegyzeken levo magyar hagyomanyokat. Ennek else
allomasa 2010. februar 1-jen a mohacsi busojaras bemutatkozasa volt a Kossuth
Klubban. A rendezvenyt Jozsefvaros polgarmestere, dr. Kocsis Mate es Mohacs
polgarmestere, Szeko Jozsef nyitotta meg. A rendezvenyen resztvevok megkostolhattak
a hagyomanyos mohacsi eteleket, italokat, a filmvetfteseken megismerkedhettek a regi
szokasokkal es az esti tanchazon megtanulhattak a sokac tancokat. Rendezvenyunkon
kozel otszazan vettek reszt.
A sorozat masodik rendezvenyekent 2010. majus 26-an kerult megrendezesre a karcagi
birkafozo hagyomany bemutatkozasa. A Kossuth Klub udvaran meg lehetett tekinteni a
birkafozest, majd kostolasra is volt lehetoseg. Rendezvenyunket szfnesftette, hogy a
vacsora alatt ciganyzene szolt es hagyomanyos notaenekes enekeltek. A Jozsefvarosi
Onkormanyzat reszerol Zentai Oszkar a Muvelodesi, Emberi Jogi es Kisebbsegi Bizottsag
alelnoke nyitotta meg a rendezvenyt. A hivatalos vacsoran 80-an vettek reszt, tobbek
kozt dr. Biro Agnes a Magyar UNESCO Bizottsag elnoke, Kalocsa varos polgarmestere
Torok Andor, az ELTE-BTK neprajz tanszekenek tanarai, a Kulturalis Oroksegvedelmi
Hivatal munkatarsai, az Oktatasi Miniszterium munkatarsai es Karcag varos
kepviselotestuletenek tagjai.
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6.5. Europa a polgarokert program
A TIT Kossuth Klub EgyesOiet az Eur6pai Uni6 Education and Culture DG "Europe for
Citizens" programjanak kereteben - egyOttmukodesben a budapesti Francia Intezettel,
a Le Monde diplomatique es a Transform! foly6iratok magyar kiadasanak
szerkeszt6segeivel - "Hal6zatepft6 egyOttgondolkodas, muhelymunka es az informcki6k
szeleskoru terjesztese ... " munkadmmel palyazatot nyert.
A palyazat tengelyeben ket nemzetkozi muhelykonferencia megrendezese all.
Az els6 konferenciara 2010. november 4-6-an kerOit sora A szegenyseg es a tarsadalmi
kirekesztes elleni kOzdelem eur6pai eve kereteben, "Hogyan lettank szegenyek?" dmmel.
A Kossuth Klubban rendezett konferencian a szegenyseg es a tarsadalmi kirekesztes
problemakoreben jartas magyar es kelet-eur6pai kutat6k, civil szervezetek
szakert6i/aktivistai vettek reszt a Le Monde diplomatique es aTransform! foly6iratok
Iengyei, cseh, nemet, osztrak, horvat, szloven, bolgar, gorog es magyar kiadasa
szerkeszt6segeinek kepviseleteben. A konferenciat dr. Andor Laszlo ur, az Eur6pai
Bizottsag foglalkoztatasert, szocialis Ogyekert es tarsadalmi osszetartozasert felel6s
biztosa nyitotta meg. A magyar kormanyt Lakner Zoltan ur, a Kozigazgatasi es
IgazsagOgyi Miniszterium szocialis Ogyekert felel6s helyettes allamtitkara kepviselte.
A projektum masodik konferenciajanak temaja a kornyezetvedelem, dme:
"!pari katasztr6fak arnyekaban", amely 2011. majus 6-8. kozott kerOit megrendezesre a
budapesti TIT Studi6ban. A konferenciat Janez Potocnik ur, az Eur6pai Uni6
kornyezetvedelemert felel6s biztosa es Illes Zoltan ur, kornyezetOgyert felel6s allamtitkar
nyitotta meg. Az el6ad6k kozott szerepelt tobbek kozott Javor Benedek, az Orszaggyules
Fenntarthat6 Fejl6des Bizottsaganak elnoke, dr. Vass Gyula, a BeiOgyminiszterium
kepvisel6je es Anne-Cecile Robert a Le Monde diplomatique f6szerkeszt6-helyettese.

6.6. iro-Deak - Szerzoi estek
A J6zsef Attila Szabadegyetem 2010 marciusat61 fr6i esteket szervezett kozepiskolas
diakok es tanarok szamara a mai kortars magyar fr6k eletmuvenek bemutatasa celjab61.
A sorozat dme: ir6-Deak eletmu-beszelgetesek- Irodalmi estek nem kozepiskolas fokon.
Minden alkalommal egy mar elismert eletmuvel rendelkez6 fr6t/kolt6t hfvtunk meg,
tobbek kozott Esterhazy Petert, Parti Nagy Lajost, Bodor Adamot, akivel egy, a mufajban
nagy tapasztalattal rendelkez6 irodalmar, irodalomtortenesz folytatott beszelgetest a
szerz6 palyafutasar61, eletmuver61. A beszelgetes kereteben az fr6, vagy a
Szabadegyetem altai felkert szfnesz reszleteket olvas fel az fro valogatott muveib61. A
nyitott el6adas lehet6seget teremt a kortars fr6kkal val6 szemelyes talalkozasra a diakok
szamara.

6. 7. Hataron tuli magyar pedag6gusok workshopja
A Nemzeti Civil Alapprogram tamogatasaval, 2010 majusanak utols6 hetvegejen
megval6sul6 Hataron tuli magyar pedag6gusok workshop celkituzese a hazai kozoktatasi
rendszerbe illeszked6, illetve az oktatast kiegeszft6, tan6ran tuli fontosabb
tehetseggondozasi
lehet6segek
ismertetese,
tovabba
a
komplex/integralt
tehetseggondozasi formak bemutatasa volt. A haromnapos workshopra 21 f6 hazai es
kOifoldi (Szlovakia, Romania) pedag6gust hfvtunk meg alapvet6en azon hazai es kOifoldi
iskolak koreb61, ahonnan a beszamolasi id6szakban illetve a korabbi evekben
jelentkeztek a tehetseggondoz6 programjainkra felkeszft6 tanarok es versenyezni kfvan6
diakcsapataik. Az el6adasok alkalmaval elhangzottak a fOzetben nem szerepl6 tovabbi
reszletek, illetve hallhattunk a kOifoldi tehetseggondozas lehet6segeir61.
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6.8. Eur6pai Uni6 - Vilagrendszer szemleletben
A projekt 4 vitaestbol all6 sorozatot foglalt magaban, amelyek mindegyiken 1-1 kOihoni,
a Les Amis du Monde diplomatique altai delegalt, illetve hazai, a TIT Kossuth Klub
EgyesOiet altai folkert szakerto vett reszt eloadassal, illetve korreferatummal. A
rendezvenyek helyszfne a budapesti Francia Intezet nagy eload6terme volt. Az eloadasok
es a vitak francia es magyar nyelven hangzottak el, a Francia Intezet altai (ingyenesen)
biztosftott szinkrontolmacsolas igenybevetelevel.
A vitaestek hallgat6saga a rendezvenysorozat szervezesebe s a vitakon resztvevo
kozonseg mozg6sftasaba bevont partnerintezmenyek: a Francia Intezeten kfvOI az ELTE
BTK Torteneti Intezet, az MTA Politikai Tudomanyok Intezete, a Corvinus Egyetem es a
Zrfnyi Miklos Nemzetvedelmi Egyetem hallgat6i, valamint a Le Monde diplomatique
elektronikus magyar kiadasanak olvas6i korebol kerOit ki. A vitaesteken atlagosan 100100fc5 vett reszt - tulnyom6reszt fiatalok, imponal6 aktivitassal.
A vitaest-sorozat nyilvanossagat a Le Monde diplomatique magyar kiadasanak hfrlevele
es a budapesti Francia Intezet honlapja, valamint a rendezvenyekrol keszftett es
budapesti egyetemeken kifOggesztett/ terjesztett plakatok/sz6r61apok biztosftottak.
A projekt celja az volt, hogy a kOszobon all6 magyar EU-elnokseg kapcsan az eur6pai
integraci6 es a kozos eur6pai sorskerdesek iranti varhat6 es reszben mar tenylegesen
megnyilvanul6 kozerdeklodest kiaknazva, a kozeleti es tudomanyos ismeretterjesztesben
jelentos hagyomanyokkal rendelkezo ket civil szervezet egyOttmukodese reven
holisztikus, vilagrendszer-szemleletU attekintest nyujtsunk az Eur6pai Uni6 fejlodesenek
nehany fontos es aktualis kerdeserol - ,hosszu idejU" torteneti perspektfvab61.
A vitaest-sorozat maradektalanul teljesftette a ket civil szervezet altai elozetesen kituzott
tarsadalmi celt: a resztvevok ismereteinek gyarapftasat, szemleletOk formalasat.
6.9. Foly6iratok Haza projekt

EgyesOietOnk a Nemzeti Kulturalis Alapprogram Ismeretterjesztes es Kornyezetkultura
Szakmai Kollegiumaval Foly6iratok Haza munkadmmel projektumot keszftett a honi
foly6irat-kultura szfnvonala -a tarsadalom- es termeszettudomanyi, muveszeti
ismeretterjeszto foly6iratok es olvas6ik kozotti szellemi kapcsolat - erosftese celjab61.
A projektum lenyege: letrehozni a foly6iratok ,hazainak" olyan orszagos hal6zatat, ahol a
(fontosabb, az NKA altai tamogatott) periodikak - egyreszt - az olvas6k reszere
folyamatosan elerhetok, masreszt, a lapok szerkesztosegei a nyilvanos bemutatkozas
lehetosegehez jutnak; szemelyesen talalkozhatnak olvas6ikkal, es bovfthetik elofizetoik
koret. A foly6iratoknak lehetosegOk nyflik lapbemutat6 estek kereteben talalkozni az
olvas6kkal. Emellett szabadpolcos rendszerben kihelyezzOk a foly6iratok legfrissebb
szamait olvasasra a csatlakoz6 intezmenyekben.
Csatlakoz6 foly6iratok: Aetas, Cafe Babel, Fordulat, Fundamentum, Eszmelet, Hitel,
Kozgazdasagi Szemle, Magyar Lettre, Magyar Napl6, Magyar Szemle, Okor, Replika,
Vallastudomanyi Szemle, Korall, Fold-resz, Polgari Szemle.

6.10. Klub&Ciub ujsag
A Kossuth Klub 2010 szeptembereben lapot indftott, melyben a hazban foly6
rendezvenyekrol, programokr61, valamint az itt mukodo klubok es korok tevekenysegerol
szamolunk be, illetve programajanl6 frasokkal hfvjuk fel a figyelmet az elkovetkezo
esemenyekre. Terveink szerint minden kOisos es belso szervezesu entitas, program idorol
idore helyet kap a lapban rovatok formajaban, tobbek kozott a J6zsef Attila
Szabadegyetem kurzusai, kiallftasaink, szfnhazi es komolyzenei eloadasaink,
koncertjeink, konferenciaink, eloadas-sorozataink beszamol6i, valamint a
rendezvenyeinken megjeleno, a Szellemi Kulturalis Orokseg reszet kepezo hagyomanyok.
Kiemelkedoen fontosnak tartjuk, hogy reprezentaci6s kiadvanyunkban tagjainknak
biztosftsunk publikaci6s lehetoseget.
A kiadvany adatai: 2000 peldanyban megjeleno 16 oldalas kethavonta megjeleno
ingyenes lap (220X330 mm).
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6.11. Nyelviskola
A Selyemut nyelviskola 2010-ben, tizenegy 30 6ras nyelvtanfolyamot indftott az alabbi
nyelvekb61: arab, holland, dan, norveg, horvat, portugal, japan, koreai, perzsa, finn,
sved.
Az ev masodik feleben 32 tanfolyamot (30 6ras) indftott az alabbi nyelvekkel
kiegeszulve:finn, norveg, torok, indonez, gorog.
Globe nyelviskola: Kihelyezett nyelvtanfolyamokat tartott a Liszt Ferenc Zenemuveszeti
Foiskolan angol es nemet nyelvb61.

6.12. Tanulmanyutak
Tanulmanyutjaink kiegeszftik a tehetseggondozas (tanulmanyi versenyek, nyari
szaktaborok) es a pedag6gus-tovabbkepzes, illetve a tematikus tudomanynapok, -hetek
es a J6zsef Attila Szabadegyetem keretei kozott evtizedek 6ta folytatott, hagyomanyos
ismeretterjeszt6 es kozmuvelodesi tevekenysegunket. A tanulmanyutjainkhoz az elmult
egy evtized folyaman csatlakozott mintegy hetezer kozep- es altalanos iskolai tanar,
tanft6 es 6v6n6, onkormanyzati tisztsegvisel6, a muvelodesszervezes es az
ismeretterjesztes teruleten dolgoz6 szakember, illetve kb. negy es telezer diak
tobbsegenek visszajelzese alapjan programjaink elmenyszeruve teszik mind a human
tantargyak - tortenelem, irodalom, muveszettortenet - mind a realiak (fizika, biol6gia,
foldrajz, kornyezetismeret-okol6gia) tantervi kovetelmenyeit, A 2010-es evben 5
tanulmanyutat szerveztl.ink diakoknak es pedag6gusoknak, Olaszorszagba, Parizsba,
Dei-Franciaorszagba es a Loire volgyebe.

Budapest, 2011. majus 26.

zaradek:
E kozhasznusagi jelentest a TIT Kossuth Klub Egyesulet kozgyUiese 2011. majus 27-i
Olesen elfogadta.
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Kozhasznusagi jelentes 1. szamu melleklete
19002512-9499-529-01
Pk.63254/1990

TIT Kossuth Klub Egyesiilet
1088 Budapest, Muzeum u. 7.

2010. evi
Egyszerusitett eves beszamol6

Tartalma:
Egyszerusftett merleg
Kozhasznu eredmenykimutatas

Budapest, 2011. majus 26.

Az egyszerusftett eves beszamo/6t a Kali Ozletviteli es Oktatasi Szolgaltat6 Bt.
merlegkepes konyveloje allftotta ossze, konyvszakerto azt nem vizsgalta.
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TIT Kossuth Klub EgyesOiet
KSH: 19002512-9499-529-01
Pk.63254/1990.
Nysz.: 529

Fordul6nap: 2010.12.31.

Merleg

Sorsz.

Adatok eFt-ban
Tetel megnevezese
Elozo
evi

A

c

b

Befektetett eszkozok

Onrevizi6 Targyev
d

e

43 041

36 978

959

738

36 082

30 240

6 000

6 000

31923

25 221

19 419

8 338

20

20

12 484

16 863

1 000

6148

Eszkozok osszesen

75964

68347

D.

Sajat toke

29 035

20365

I.

Indul6 toke

18 973

18 973

II.

Tokevaltozas

13 216

10 062

III.

Lekotott tartalek

IV.

Ertekelesi tartalek

v.

-7 616

-8 669

4 462

-1

E.

Targyevi eredmeny
alaptevekenysegbol
Targyevi eredmeny vallalkozasi
tevekenyseg bel
Celtartalekok

0

0

F.

Kotelezettsegek

7131

14 869

A.
I.

Immaterialis javak

II.

Targyi eszkozok

III.

Befektetett penzOgyi eszkozok

IV.

Befektetett eszkozok
ertekhelyesbitese
Forg6eszkozok

B.
I.

Keszletek

II.

Kovetelesek

III.

Ertekpapirok

IV.

Penzeszkozok

c.

Aktfv idobeli elhataroli!Jsok

VI.

I.

Hatrasorolt kotelezettsegek

II.

Hosszu lejaratu kotelezettsegek

III.

Rovid lejaratu kotelezettsegek

G.

Passzfv idobeli elhatarolasok

Forrasok osszesen

4 646
7 131

10 223

39 798

33113

75964

68 347

...

Gyenes Ada
igazgat6

Budapest, 2011. majus 26.

9

~~

-

~v
I

(f)

\
\~~
'

)/;>"1-0

C?

'yc::-

iJ)\

~

TIT Kossuth Klub Egyesulet
KSH: 19002512-9499-529-01
Pk.63254/1990
Nysz.: 529

Fordul6nap: 2010.12.31.

Eredmimykimutatas

Sorsz.
a
A.

1.
a.
b.
c.
d.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.

1.
2.
3.
4.

c.
D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adatok eFt-ban
A tetel megnevezese
Elc3zc3 ev Elc3zc3 ev(ek) Targyev
helyesbitesei
d
e
b
c
Osszes kozhasznu tevekenyseg 58 253
61097
bevetele
Kozhasznu celu mukodesre kapott
tamogatas
alapit6t61
kozponti koltsegvetestol
helyi onkormanyzatt61
egyeb
2 337
Palyazati uton elnyert tamogatas
26 150
23 797
Kozhasznu tevekenysegbol szarmaz6
34 506
31722
bevetel
Tagdijb61 szarmaz6 bevetelek
381
457
Egyeb bevetelek
Penzugyi muveletek bevetelei
Rendkivuli bevetelek
Aktivalt sajat teljesitmeny erteke
Vallalkozasi
tevekenyseg
13 402
7 930
bevetele
Arbevetelek
Egyeb bevetelek
Penzugyi muveletek bevetelei
Rendkivuli bevetelek
Osszes bevetel
74499
66183
Kozhasznu
tevekenyseg 65 869
69 766
koltsegei
63 828
Anyagjellegu rclforditasok
57 315
4 688
Szemelyi jellegu ratorditasok
5 033
1 250
Ertekcsokkenesi leiras
2 747
Egyeb ratorditasok
774
Penzugyi muveletek rclforditasai
RendkivUii rclforditasok
Vallalkozasi
tevekenyseg
3468
13 403
koltsegei
Anyagjellegu rclforditasok
12 757
3 017
Szemelyi jellegu ratorditasok
521
265
Ertekcsokkenesi leiras
145
125
Egyeb ratorditasok
41
Penzugyi muveletek rclforditasai
Rendkivuli rclforditasok
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7.

F.
G.
H.

I.

Aktivalt sajat teljesitmeny erteke
Osszes tevekenyseg koltsegei
(D+E)
Adozas
elotti
vallalkozasi
eredmeny (B-E)
Adofizetesi kotelezettseg
Targyevi vallalkozasi eredmeny

69 337

83169

4 462

-1

0
4462

0
-1

-7 616

-8 669

(G-H)

J.

Targyevi
(A-D)

kozhasznu

eredmeny

Tajekoztat6 adatok
A. Szemelyi jellegu raforditasok
5 298
1. Berkoltsegek
3 908
a. megbizasi dijak
1 385
b. tiszteletdijak
2. szemelyi jellegu egyeb koltsegek
263
3. Szemelyi jellegu koltsegek kozterhei
1 127

Budapest, 2011. majus 26.
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5 209
3 991
792
342
876

