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11. A szervezet működési területe: A Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS Kulturális Szabadidő
Közhasznú Egyesület /továbbiakban: Közhasznú Egyesület/ regionális hatáskörű, a tagok által önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő közművelődési közszolgálati feladatokat ellátó – kulturális szakmai szolgáltatást végző– civil szervezet. Önálló jogi személy, mely saját alapszabállyal, képviselettel és önálló gazdálkodással rendelkezik. Közösen üzemelteti a székhelyén lévő – 2632,24 m2 - objektumrészt, az ott lévő közösségek tevékenységét összefogja, törekszik, hogy
az épület vissza kerüljön tulajdonába, birtokába – amit 1888 óta használ - a kulturális és
művelődési célokat szolgál.
A Közhasznú Egyesület kettős könyvvitelt vezethet.
12. Fő bázisa:
Bp. és -Pest megye, illetve Bp. Kőbánya lakossága, a vonzáskörzet nyugdíjasai, vasutas dolgozók
és családtagjaik.
13. A Közhasznú Egyesület célja:
Állampolgárok részére önszerveződési lehetőség biztosítása, művészeti alkotó közösségek működtetése, kultúraközvetítő és szolgáltató tevékenység folytatása, /segítői TMK. „TÖRI” Nonprofit
Közhasznú Gazdasági Társaság, „TÖRI” Táncegyüttes Alapítvány/ könyvtár, a művelődési intézmény működtetése (nevelés, képzés, oktatás, sport, szórakoztatás, ismeretterjesztés stb.)
A magyar néphagyomány lényegi ismeretén és elsajátításán alapuló folklór művek bemutatása, a
magyar néptánc és népzene klasszikusai hagyatékának ápolása. A folklórt, a néptáncot és népzenét
anyanyelvként használva, mai gondolatok és érzések korszerű megfogalmazása. Magas szinten
képzett oktatókkal, táncosokkal és zenészekkel jelenkori sorsokat, egyetemes életérzéseket tükröző
művek létrehozása.
Tagok és azok családtagjai körében az ének, zene, tánc, a műkedvelő színjátszás valamint a képzőművészet más ágainak megkedveltetése, sport felkarolása sakk-, természetjárás, és oktatás, képzés által azok művelése és ismeretkörének bővítése.
A kultúra részét képező társastánc műfajának népszerűsítése, a különböző társastáncok megismertetése, a tánckultúra terjesztése, a versenytánc képzés elősegítése. A magyar tánckultúra hagyományainak ápolása és a modern külföldi táncművészeti irányzatok hazai ismertetése, táncversenyek
szervezés, táncversenyeken történő részvétel társastánc különböző műfajában.
13. 2. A Közhasznú Egyesület a következőkben rögzített cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi
A helyi közművelődési tevékenység előmozdítása; részbeni ellátása: „A muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. tv. 76 §.(2) bek. alapján:
önkormányzatot terhelő kötelező közfeladatként az Egyesület, a helyi közművelődési tevékenység
támogatását, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, a helyi
társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a különböző
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, a települési könyvtár,
valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének
támogatása feladatokat látja. A 1997. évi CXL. tv.78 § alapján az önkormányzatot terhelő közfeladat3

ként az Egyesület a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, tart fenn, intézményt üzemeltet, biztosít az érdeklődő látogatók számára.
Feladatának tekinti:
/1/ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
Az 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2) bek. mint államot terhelő közfeladat. Véradások szervezése a 1997. évi CLIV. tv. 223. (3) bek és 225. (1) bek b) pont alapján mint államot
terhelő közfeladat.
A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító
környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.
- egyéb humán-egészségügyi ellátás (8690)
/2/ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
A 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) n.) p) alpont, valamint 74. § (1) alapján államot terhelő közfeladatot lát el felnőttoktatás szervezése, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, által.
-

az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakképző tanfolyamok
az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
Máshová nem sorolt egyéb oktatás (8559)

/3/ Kulturális örökség megóvása
2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) 17. pont alapján a kiemelt kulturális örökség védelme ami önkormányzatot terhelő közfeladat. A 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) alapján ahelyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme ami önkormányzatot terhelő
közfeladat.
/4/ Kulturális tevékenység
/TEÁOR szerint: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység/
- kulturális képzés (8552)
- múzeumi tevékenység (9102)
- előadó-művészet (9001)
- alkotóművészet (9003)
- előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
/5/ Műemlékvédelem
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;
- Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (9103)
/6/ Természetvédelem, állatvédelem
1996. évi LIII tv. 57/A § (2) bek. alapján a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása ami államot. önkormányzatot terhelő közfeladat.
/7/ Környezetvédelem
- Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (9499)
/8/ Gyermek és ifjúságvédelem
/9/ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
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/10/ A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
2011. évi CLXXIX. tv 116. § (2) bek alapján nemzetiségi önkormányzatot terhelő nemzetiségi oktatási, hagyományápolás és közművelődés; társadalmi felzárkózás; szociális, ifjúsági, kulturális
igazgatás ellátása mint a helyi nemzetiségi önkormányzat közfeladata.


-

A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása
Az egyetemes, nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetés, a
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása
Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (9499)
Utazásszervezés

/11/ Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével
Az Egyesület a 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 17. és (4) 8. pont alapján önkormányzatot
terhelő közfeladatként sport- és szabadidősport tevékenységek szervezése, támogatása fővárosi
szintű sport és szabadidősport szervezése, támogatása által közfeladatokat lát el. Állami közfeladatként a 2004. évi I. törvény alapján az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a
fogyatékosok sportját.
-

Sport, szabadidős képzés (8551)
Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység (9329)
Egyéb sporttevékenység (9319)

/12/ A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a
kapcsolódó szolgáltatások:
- Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (8899)
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain, a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

14.Általános tájékoztató a 2016.évi tevékenységről:
A Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális – Szabadidő Közhasznú Egyesület illetve elődei
/1888 óta/ ugyanazon a helyen, ugyanazon épületet használta és használja, ma is tevékenykedik. Szűkös anyagi keretek között próbál fennmaradni, és terjeszteni az általa tanult, megismert kultúrát, népi
hagyományokat, táncokat, dalokat, népszokásokat
A TÖREKVÉS a közművelődési munkaprogramban rögzített éves előirányzatát sikeresen teljesítette.
Figyelembe véve intézményünk sajátosságait, KŐBÁNYÁN betöltött helyét, szerepét, lehetőségeihez
képest igyekezett barátságos, meghitt, és kulturált környezetet biztosítani rendezvényeihez és csoportjai működéséhez. Tárgyi feltételeik változatlansága mellett különböző átszervezési és karbantartásfelújítási megoldásokkal emelte a szolgáltatások minőségét.
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2016-ról részletesebben
II/1. Törekvés Magyar Néptáncegyüttes
2016. évben is rendszeres volt a bemutatkozás a színpadi, pódiumi fellépés. Az együttes továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a KŐBÁNYAI önkormányzat által szervezet műsorokat, ill. felkéréseket, hiszen csoportjainak tagjai és persze maga az együttes is ezer szállal kötődik Budapesthez, Kőbányához.
Művelődési Házunk 3 fesztiválnak adott otthont 2016-ban.
a) 2016. június 23-24-25 Szent László Nemzetközi Folklór Fesztivál (Ukránok, Lengyelek, Spanyolok)
b) 2016. augusztus 3-4-5 Budapest Open International – Nemzetközi Folklór Fesztivál (Cseh
Köztársaságból; Bulgária; Lengyelországból) - érkeztek és a bemutatkozott résztvevők /több
mint 250 fő sokasága / nagy sikert arattak.
c) 2016. november 11. Manninger Miklós Néptánc Fesztivál (életmű kiállítással egybekötött
emlékműsor)

A Törekvés Néptánc Táncegyüttes csoportjainak 2016-évi főbb programjai, fellépései
2016.
Február.
Itt a farsang, áll a bál...... jelmezverseny és táncház
Február
Hagyományőrző disznóvágás-csapatépítő program
Február.
Táncoljuk ki magunkat! c. műsor Klauzál M.K. Bp. XXII. ker.
Március
Néptánc Antológia megtekintése - szakmai program
Április
Edzőtábor Veresegyházán
Április
Részvétel a Szilas Fesztiválon
Május
Edzőtábor Veresegyházán
Május
Fellépés a Tárnoki Orbán fesztiválon
Május
Angol csoport fogadása, fellépés-táncház a Törekvésben
Június
Évadzáró fellépés
Június 23-26. Szent László Nemzetközi Folklór Fesztivál
Június
Tűzugrás /Szent Iván éj/
Június 30- július 8. Montenegró – néptánc fesztivál
Július 30.
Fellépés Esztergomban
Július
Fellépés a Kisszékely falunapon
Augusztus
TÖRI- Nemzetközi Néptánc Fesztivál
Október
Fellépés a Csili Művelődési Központban a Szépkorúak Kulturális Bemutatója
c. rendezvényén
Október
56-os Emlékműsor a TÖRI-ben és Óbudán
Október
Szüreti mulatság
Október
Fellépés a 7. Nemzetközi Táncos Fesztiválon
Október
Fellépés a Disznótoros és Kolbászfesztiválon
November
Manninger Miklós Fesztivál a TÖREKVÉS-ben
November
Öregtáncos találkozó Csepelen
December
Mikulásváró Táncház - Gyerek csoportok
December
Karácsonyköszöntő műsor és Táncház
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Szent Iván Napi Tűzugrás
2016-ban megrendezésre került mint már minden év június 24-hez közeli péntekén ünneplik meg a
nyári napforduló e neves és több ezer évre visszatekintő népszokását, amit játékos vetélkedőkkel
(rajzverseny, totó), ügyességi versenyekkel (bot dobás, szögbeverés, íjászat) és táncházzal tesznek
színesebbé. A sötétedés eljövetelekor a tűz meggyújtása és átugrása a fő program, ez gyakran órákon
keresztül tart.

A Törekvés 2016. évi karban tartási, tisztasági festési, felújítási munkálatairól
A Törekvés önkéntesei és felnőtt táncosai szabad idejük egy részét, energiájukat és az általuk gyűjtött
pénzt áldozzák fel arra, hogy megszépítsék, felújítsák a Törekvés Művelődési Központ számos helyiségét. Idén több mint tizenöt fiatal és „koros” segítő napokon keresztül dolgozott, a Művelődési központ helyiségeiben.
Számos „apróbb” javítási, festési munkálattal szépítették meg a különböző folyosókat, helységeket.
2016-ban az elhasználódott székeinket – váza még jó, használható állapotban van – felújítottuk.
Az önerőből önkéntesekkel megvalósuló felújítási munkálatok szerves részét képezi annak a szerény,
de folyamatos megújítási programnak, melynek a kedvezményezettjei elsősorban az ide látogató vendégek voltak.
III. Társastánc – TÖRI-Goldance tánccsoport
A Törekvés kiemelten kezeli a tánc minden formáját, hiszen egészség megőrző szerepe nemcsak
fizikailag, hanem a közösség miatt mentálisan is jelentős. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a társasági élet és ezen belül e táncok ismerete, így a kulturált, társasági viselkedés
szempontjából is hasznos az ilyen irányú ismeretszerzés.
Minden hétfőn a vérpezsdítő latin-amerikai táncok fejlesztését Erdélyi Szilárd Dénes és Juhász Zsófia vezető latin páros tartja. 18:00-19:00 a basic osztályos csoportnak, 19:00-20:00 óráig pedig az
open osztályos csoportnak. A latin-amerikai táncok közé a táncsorrendnek megfelelően a Samba,
Cha-cha-cha, Rumba, Paso Doble és a Jive tartozik.
Csütörtökönként az elegáns standard táncok fejlesztését Kemény Tamás és Princz Nóra végzik a
latin tematikához hasonlóan, tehát 18:00-19:00 a basic osztályos csoportnak, 19:00-20:00 óráig
pedig az open osztályos csoportnak. A standard táncok közé a táncsorrendnek megfelelően az Angolkeringő, Tangó, Bécsi keringő, Slow fox és a Quick stepp tartozik.
Szerdánként egy úgynevezett Practice Night! Keretében versenyszimulációs edzést tartanak. 19:0021:00 óráig váltva lépnek parkettre a latin és standard táncosok, akárcsak az igazi megmérettetéskor
egy versenyen. Erre az edzésformára ugyanúgy, mint a korábban említett technikai felkészültséget
támogató órákra nagyon nagy szüksége van egy versenyzőnek. Ez adja meg a versenyzők fizikális
felkészültségét, illetve segíti tesztelni éles helyzetben a versenyző valós tudását.
Az év során, azokon a vasárnapokon, amikor nincs a társaságnak versenye a Bajnokok Ligája a
TÖRI-ben edzésprogrammal fejlesztik táncos sportolóikat délelött 10 órától delután 2 óráig. Ezt a
programot 2014.04.15-én indították el versenyzőik számára. A mini work shop elsősorban a ver7

senyzők magas színvonalú képzettségét segíti elő. Fizikális állóképességüket, mentális és
tánctechniki felkészültségüket növeli. A 4 órás program erősítő edzéssel kezdődik, majd mentál
tréninggel, úgymint konfliktus, kudarc és siker kezeléssel folytatódik, amit a technikai óra követ és
végül rövidített verseny szimulációs edzéssel zárul.
Iden újra volt nyári táboruk is. Ismét Siófokon a Balaton partján július 22-26 edzőtáboroztak. A
táborral alapoztak az őszi versenyszezonra, ami a Zánkai Diákolimpiával vette kezdetét.
December 18-án tartották az idei évben a Karácsonyi Bemutatót. Az évben ez az esemény a legszínvonalasabb, ugyanis itt a legeredményesebb versenyzők léphettek fel, mintegy megtiszteltetésként. Az év folyamán számos alkalommal léptek fel a legjobbak a Törekvés különböző rendezvényein.
A tánc a Művészetük! A tánc a Sportáguk! jelszó jegyében versenyeztek a 2016-os esztendőben.
A Töri - Goldance Versenytánc formáció nagyszerű versenyző gárdája az idén 2016-os évben is
több versenyen szerepelt. A legkiemelkedőbb eredményeink a 2016-os évben:
A Zánkai Diákolimpián versenyzőink 4 arany, 6 ezüst és 2 bronz érmet hoztak el, de ami ennél
is fontosabb, és előre mutatóbb, hogy a különböző kategóriákban és versenyszámokban induló 10
párosunk mindegyike döntőbe jutott.
Verseny és társastánc csoportok:
2016.december 18-án tartották a karácsonyi bemutatóikat a Házban, amelyen társastánc, salsa, rocky és
west coast swing tanulók mutatták be, hogy az elmúlt negyedévben mennyit fejlődtek.
Szint
Társastánc kezdő
Salsa K1
Rocky kezdő
Bachata kezdő
Salsa K2
Rocky kezdő 2
Társastánc középhaladó
Salsa KH1
Bachata kezdő 1
Rocky középhaladó
Salsa KH I-II.
West Coast Swing
közös
Salsa mester
Salsa KH2-3
Rocky haladó
Salsa H1
Társastánc szuperhaladó
Salsa H2

Táncok
Rumba Bossanova, Chacha
salsa rueda
rocky
bachata
salsa rueda
rocky
Tangó, Mambó
salsa rueda
bachata trükkök
salsa rueda
salsa rueda
közös fellépés
salsa rueda
salsa rueda
rocky bemutató
salsa rueda
Quikstep, Rumba
salsa rueda
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Társastánc hobbi
light
Salsa H2-3
Rocky hobbi
Társastánc hobbi

Angolkeringő, Jive
salsa rueda
rocky formáció
Tangó, Szamba

Létszám:
450 fő vendég, 380 fő vizsgázó és rengeteg személygépkocsi volt jelen.

Bemutató csoportok mellett versenytáncosaink is bemutatták tudásukat.
A bemutató után tartottuk az esti partyt, amelyen animációkat tartottunk majd társastánc és salsa
zenékre táncolhattak tanulóink.

Kézműves foglalkozás
A kézműves foglalkozást 3-8 éves gyerekeknek, heti kétszer hétfőn és szerdán tartják.
Miután visszajöttek a boldog karácsony és a fantasztikus szilveszteri hangulat miatt megtartandó téli
szünetből, elkezdődhetett a hangolódás és készülődés a fergeteges farsangi időszakra. Ilyenkor a gyerekekkel készítenek álarcokat különböző technikával, dekorációt a farsangi bálra, varázspálcát. A farsangi időszak a hagyományokhoz megfelelően egy rajzversennyel zárul, ahol a gyerekek a farsangon
látottakat rajzolják le.
A farsang elmúltával és a természet megújulásával valamint a jó idő beköszöntével elkezdődik a húsvéti és tavaszi készülődés. Ilyenkor különböző anyagokból készítenek virágokat, pillangókat ezen
kívül húsvéti dekorációkat.
Az év hátralevő részében csinálnak fonalból készült dolgokat, paprika jancsikat és a tenger élővilágával is foglalkoztak.
A félévet a Törekvés Művelődési Ház valamint a Törekvés Táncegyüttes közös szervezése jóvoltából
tartandó Tűzugrással zártuk, ahol a gyerekek megismerhették a csuhébaba készítési technikáját.
A foglakozásokon a gyerekek megtanulhatják a különböző vágási, ragasztási, festési, színezési technikákat emellett értékes időt tölthetnek el kortársaikkal valamint szüleikkel. Megismerkedhetnek az
adott ünnepkörök hagyományaival miközben jó hangulatban, játszva fejlődnek.

IV. Tartós művelődési közösségeink
IV/1. A Törekvés Természetjáró Kör
1909-ben alapították a lelkes természetjárók. Taglétszámuk 28 fő (nyugdíjas: 16; ifjúsági: 12). Jelenleg 4 túravezető szervezi a keddi, szerdai, szombati napokon a túrákat és a hétvégi kirándulásokat az
év elején kiadott túraprogramok alapján.
Hétköznapi túráinkon általában 12 fő vesz részt.
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IV/2. Törekvés Dalkör
A Dalkör jelenlegi létszáma 35 fő. A foglalkozásokat hétfő és keddi napokon tartják. A jelzett időpontokban az elkövetkezendő műsorokra, énekversenyekre, fellépésekre készülnek. A munkát korrepetitor segíti: Cselényi László.
A 2016. évben megtartott rendezvényükön több neves művész és tánccsoport is vendégszerepelt.
- Évköszöntő vidám, zenés műsor (2016. 01. 17)
- Rendkívüli vidám, zenés vasárnap délután (2016. 09.04.) Ünnepi műsor, a Dalkör 10 éves jubileuma.
- „Angyal száll felettünk” (2016. 12.04)
A hangulatról gondoskodott többek között: Dömsödi Farkas Bálint világutazó előadóművész,
Bereznai Roland előadóművész, Csonka Zsuzsa a Magyar Operaház szólistája; az opera nagykövete,
Bokor János többszörösen kitűntetett előadóművész, Pere János előadóművész-életmű díjas, Csepeli
Mosolygó Dalkör
A műsorokat szerkesztette és vezette: Kerekes Katalin TÖRI-Dalkör vezető, többszörösen kitűntetett
előadóművész.

IV/3. Törekvés nyugdíjas klubok
Céljuk az élethosszig tartó tartalmas, hasznos időtöltés elősegítése, a megromlott egészségi állapotuk
miatt hátrányos helyzetűek, az egyedül élő idősek segítése, melynek során az idősek és a betegek képessé válnak emberi méltóságuk és függetlenségük megőrzésére, ezáltal hathatósan javul mindennapi
életük minősége.
Klubnapjaikat kedden, szerdán és csütörtökön tartják.
Meghívásunkra Verbai Lajos a Kőbányai Helytörténeti Múzeum igazgatója, fantasztikus előadást tartott Kőbánya történetéről. Igazi lokálpatriótaként beszélt a kerületről.
Néhány klubtag részt vett a „Keressük Kőbánya legfinomabb sütijét” versenyen. Sajnos „csak” emléklapot kaptak.
Meglátogatták a Budai Vár alatti Szikla kórházat
A hagyományokhoz híven februárban farsangi ünnepséget tartottak a klubban. A jó hangulatú rendezvényen valamennyi klubtag részt vett és jól érezte magát.
Lehetőségük volt megtekinteni a Kőbányai Sörgyárat.
Március 8-án Nőnap alkalmából egy kis házi megemlékezést tartottak
Egészségügyi előadást tartott dr. Lakatos Mária a klubtagok részére.
Idegenvezetéssel megnézték a Magyar Állami Operaházat, megismerték történetét.
Az Életet az Éveknek Budapesti Szervezete megkereste a klubot, hogy segítsenek a hajléktalanok
gyermekeinek kísérésében. A Dankó utcai Óvodából kísérték a kicsiket egy vidám, bohócos cirkuszi
előadásra.
A VOKE Vasutas Művelődési Ház meghívására 5 fő részt vehetett a Dr. Csanádi György Vasutas
Nyugdíjas Klub fennállásának 30. évfordulója alkalmából tartott 2 napos rendezvény sorozatára.
A VOKE Művelődési Ház pedig a 80. éves jubileumát ünnepelte. Ez a 2 napos pécsi rendezvény nagy
élmény volt, mert színvonalas programok és kitűnő ellátásban volt része a résztvevőknek.
Május 4-én megtartották kis ünnepség keretében az Anyák napját. Bőczy Zoltán és együttese adott
egy szép kis műsort. Színvonalas aranyos kis előadás volt. Ebben az együttesben régi vasutas nyugdíjasok énekeltek. Örömzenészek, akik térítés nélkül jó kedvvel adták elő kis műsorukat.
A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Művelődési Ház meghívására 6-an részt vettek a „Nagyi pogácsája” fesztiválon.
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Révfülöpön 3 napos Nyugdíjas Találkozón sok vidéki Klubból felléptek. Tőlünk is szerepelt két klubtag: Lipcsei Magdi, aki egy szép és ritkán hallott Petőfi verset mondott el, a Legenda címűt, és Szántóné Marika, aki a Trianoni tragédiáról az Üldözöttek dalát, és a magyar zászlóról énekelt, ezt sem
hallották még sokan. Nagyon szép időnk volt, részt vettünk hajókiránduláson, esténként táncoltunk,
sétáltunk a mólon, fagyiztunk.
Az Országos Vasutas Nyugdíjasok Szövetsége rendezvényén vettek részt a Háromgenerációs programban. Vonattal, kisvasúttal és hajóval voltak a Dunakanyarban. Megnézték az Esztergomi Bazilikát,
vetélkedőn vettek részt.
Június 25-26-án A Szent László napok Kőbányán című rendezvényen voltak. Megkóstolták a főzőversenyen részt vevők finomságait, megnézték a 12o éves Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületét, a
Kőbányai pince rendszert, a Katolikus Plébánia épületét, a Szent László templomot toronyjárással és a
Helytörténeti Múzeum Gyűjteményét. Részt vettek lovas sétakocsikázáson, kisvasutas és buszos városnézésen.

A nyár folyamán kirándulásokat szerveztek többek között a Solymári romvárhoz, Budakeszi erdei
sétát tettek, 2 napos program keretében Mezőtúron is jártak.
Szeptembertől kiállításokat is látogattak, a Törekvésben bemutatott az „Utasellátó”, Kerekes Katalin énekes művésznő életmű kiállítása és Bíró Gabriella fotóművész képeit állították ki.
Szépkorúak Fesztiválja volt a Margitszigeten, ahol színvonalas előadásokat és a vetélkedőket, egészségügyi bemutatókat tekinthettek meg.
A „Cédrus program” keretében a „Biztosítási kultúra” című előadáson is részt vehettek az Andrássy
Egyetemen.
Meghívást kaptak az Országos Szövetségtől a Vigadó –beli Benyovszky Móric
emlékbizottság
által rendezett gála estre.
A Körúti Színház előadásán vettek részt, a „Maude és Harold” című előadáson.
Október 3-án a Kőbányai Önkormányzat meghívására a KÖSZI-ben ajándék koncerten vettek
részt az Idősek Világnapja alkalmából.
Október 6-án megemlékeztek az Aradi vértanúkról és tiszteletükre megkoszorúzták az Új Köztemetőben sírhelyüket.
Október 19-én megrendezték az idei nagyszabású Idősek Világnapja alkalmából történő rendezvényüket.
Visszajelzések szerint nagy sikere volt, úgy az ellátásnak, mint a műsornak. A tagok rengeteget dolgoztak ennek sikeréért: sütöttek, asztalt rendeztek, dekoráltak stb.
Dunabogdányban „Liba nap”-ra látogattak el. A résztvevők idegenvezető
kíséretében látogattak
el Vácra. Majd egy kellemes ebéddel zárták a programot.
December 1-2-3-án adventi sétára került sor Budapesten A résztvevők végigjárták a Főváros ünnepi
vásárait, majd különböző színházak műsoraiból válogathattak.
December 7-én rendezték meg Karácsonyi Ünnepségüket, mely egyben az év utolsó klubnapja is volt.

IV/4. Bélyeggyűjtő kör
Tagjai általában havonta találkoznak, tartják találkozóikat, összejöveteleiket és vásárolják korlátozott
számban a megjelenő újdonságokat, cserélgetik gyűjteményeik fölös darabjait. A mai világunkban e
szenvedélynek „ítélt” szabadidő eltöltés egyre inkább a „megszállottak” szórakozása lesz. De fontos,
hogy ennek a rétegigénynek is helyet adjunk, hiszen része kulturális értékeinknek.
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IV/5. Törekvés Sakk Klubjának 2016. évi tevékenysége
Csapatbajnokság:
2015-16. évi idény:
A felnőtt csapat (12 táblán): Budapesti CsB Bilek István csoportjában a 10. helyet érte el (12 csapatból).
Résztvevők (csapattagok) száma: 21 fő
2016-17. évi idény
Felnőtt csapat (12 táblás): Budapesti CsB Bilek István csoport.
A csapat az első három forduló után 50%-os eredménnyel a mezőny közepén helyezkedik el.
A 2016-17. évi idényben az versenyengedélyes játékosaink száma: 25 fő. Közülük jelenleg 15-18an tudnak rendszeresen a csapat rendelkezésére állni a bajnoki fordulókon.
A felnőtt csapatbajnokságon pályaválasztóként a Törekvés Művelődési
mérkőzéseiket vasárnapi napokon.

Központban rendezik

Más rendezvények:
60 éven felüliek Villám Sakkversenye
2016. október 26.
2016-ban is sikerült a 60 éven felüliek villámversenyéhez szükséges forrásokat, támogatást megszerezni, így nem kellett megszakítanunk egy sok éve tartó, szinte
egyedülálló versenysorozatot. Fontos hagyomány, hogy a versenyen nem kérünk
nevezési díjat, viszont (meglehetősen szerény) pénzdíjakat tudtunk adni a legjobbaknak. Összesen 91 résztvevő jelent meg a
versenyen (6 fő
a
mestercsoportban, 85 fő az I. osztályú csoportban.
A versenyek győztesei:
Mestercsoport: Szalánczy Emil nemzetközi mester, Szigetszentmiklós
I. osztályú csoport: Nagy Miklós, Sirály Életmód Klub
A korábbi években megrendeztük a Kőbánya Kupa sakkversenyeket, amelynek része volt a 60
éven felüliek versenye mellett a nyílt Rapid és Villám Sakkverseny
is. Az utóbbi években
nem sikerült a versenydíjakhoz szükséges támogatást
megszerezni, ezért csak a 60 éven felüliek versenyét tudtuk megrendezni.
A klubnapokon, keddi és csütörtöki napokon 20-25 körüli létszám vesz részt az elemzésekben,
felkészülésben, gyakorlásban.
A korábbi rendszeres ifjúsági sakkedzések, elsősorban játékosaink tanulmányi elfoglaltsága
és kiöregedése miatt jelenleg inkább csak alkalomszerűen folynak. Tompa János nemzetközi
mester, Bernei András FIDE mester és Nádasi Balázs mesterjelölt tartják a foglalkozásokat.
2011 őszétől, együttműködve a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai
Önkormányzattal,
a Törekvés Művelődési Központban bonyolítottak le különféle ifjúsági sakkversenyeket.
A 2015-16. évi Budapesti Ifjúsági CsB helyszínének is a Törekvés Művelődési Központot kérte
fel a BSSZ és a Kőbányai Önkormányzat (Révész Máriusz
képviselő úr, BSSZ elnök révén),
amely kérésnek a Törekvés M. K. lehetőségei
szerint igyekszik eleget tenni.
A tervek szerint a Kőbányai Önkormányzat 2017-től jelentős támogatással fogja segíteni e versenyek megrendezését, elsősorban a nagy fűtési költségek biztonságos rendezése céljából.
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Budapesti Ifjúsági CsB: 2015-2016.
Hivatalos osztály: 56 fő (14 csapat)
Amatőr osztály: 144 fő (36 csapat)
Budapesti Ifjúsági CsB: 2016-2017. őszi idény
Hivatalos osztály: 48 fő (12 csapat)
Amatőr osztály: 136 fő ( 34 csapat)
Játéknapok száma a 2016-os idényben 6 volt. Ez, mindhárom csoport egyidejű játéka esetén 200
játékost és további legalább 150 kísérőt jelent
2017-ben január 28-án, február 18-án, április 2-án is IFI CsB fordulók lesznek a Törekvésben,
ugyancsak 200 körüli létszámmal. A 2017. évi megállapodás a BSSZ-szel még nincs véglegesítve.
Ez jelentős mértékben függ a 2017. évi anyagi források biztosításától, különös tekintettel a várható
fűtésszámlákra.
2016 tavaszán a Törekvésben rendezték meg a Budapesti Diákolimpia legtöbb
tőit is. Egy-egy napon 250 fő vett részt a döntőkön.

csoportjának dön-

2016. február 27. I.-II.-III.-IV. korcsoport csapatversenyei, 209 fő
2016. február 12. Budapesti Sakk Diákolimpia egyéni pótdöntői 75 fő
2016.február 13. I.-VI. korcsoport egyéni versenyei. 232 fő
2016. február 27. I.-II.-III.-IV. korcsoport csapatversenyei, 209 fő
A nagy létszámú Diákolimpiai és IFI CsB versenyek lebonyolításában a Törekvés
sakkszakosztály tagjai és a Törekvés M. K. munkatársai jelentős segítséget
nyújtottak: teremberendezés és -kirendezés, parkolási problémák megoldása, fűtői tevékenység, portai ügyelet. A versenyhelyiségek berendezésében és
rendberakásában önkéntesek segítségét is igénybe vettük.
2016. június 5-én a megrendeztük a Budapesti Óvodás Sakkbajnokságot, amelyen 28 óvodás
sakkozó vett részt. A legjobb lány versenyző Tóth Tímea lett, míg a fiúk közül Hajdú Márton Ábris
bizonyult a legjobbnak. A verseny szervezésében, lebonyolításában Nádasi Balázs, korábbi ifjúsági
játékosunk vállalta a legnagyobb szerepet.
A Törekvés és a Kőbányai Önkormányzat által szervezett kőbányai szenior válogató verseny első
három helyezettje a Kőbányai Önkormányzat anyagi támogatásával. (nevezési és étkezési díj) .
Sakk-klub tagjai egyéni versenyeken is részt vesznek A legaktívabb játékosaink Sulcz István és
Szurkos András voltak, akik rendszeresen részt vettek az Első Szombat és a Hóbagoly Lila Futó
sakkverseny sorozatokon.
A sakk klub támogatja további kőbányai és más versenyek lebonyolítását elsősorban a Törekvés
sakk felszereléseinek ( sakk készletek, sakkórák) rendelkezésre bocsátásával. Pl. Sakksuli Kupa
(Kőrösi Csoma Művelődési Központban), kerületi Diákolimpiai Sakkversenyek (III., X., XI., XIV.,
XVI., XVIII. kerület).
A Törekvés sakk-klub rendszeresen megemlékezik elhunyt sakkbarátainkról. 2016-ban megrendeztünk Ozsváth András nemzetközi mester, Besztercsényi Tibor FIDE-mester és Starosta János mesterjelölt emlékére egy-egy villámversenyt, amelyeken 30 feletti létszámban vettek részt elsősorban
e sakkozók korábbi klubtársai, barátai.

13

A 2016. évi budafok-nagytétényi Charousek emlékversenyen és a XVIII. kerületi
pián Bernei András és Kertész Ferenc versenybíróként működött közre.

Diákolim-

V. Területi közművelődési tevékenység
A gyermekeket május 26-án köszöntöttük vidám gyermeknapi műsorunkkal, kézműves foglalkozással. Hatalmas sikert aratott az óvodás és iskolás gyermekek körében a Tihanyi Vándorszínpad előadása; a „Mese Mátyás Királyról”.
A műsor a felnőttek számára is szórakoztató volt. Nem csak azért tartjuk fontosnak e napok Gyermeknap, stb. megrendezését, hogy szórakoztassuk vendégeinket, hanem, hogy ezen keresztül megismerhessék az intézményünkben működő csoportokat, ill. egyéb programjainkat, képzéseinket is. Kedvező
áraink vagy ingyenes szolgáltatásaink segítenek a nehéz körülmények között élő emberek kulturális
igényeit kielégíteni.
Péntekenként megrendezésre került a „Péntek esti Rock and Roll Party” a Classic Beat Band közreműködésével, szórakozási lehetőséget biztosítva az „idősebb” korosztálynak is.
Szombatonként a Sétahajó zenekar teszi tartalmassá élőzenés koncertjével délutánjainkat, hétről – hétre kitörő sikert aratva.
December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás a kőbányai gyermekek, a szomszédos óvoda, a
Csupacsoda Óvoda, és a MÁV telepi óvodás-iskolás gyermekek nagy örömére. Délelőtt kezdődött a
Korhinta színpad előadása, majd megérkezett a Mikulás, aki verssel, dalokkal, ajándékokkal köszöntötte a gyermekeket. Az ünnep tárgyához igazodva kézműves foglalkozást tartottunk a műsor után,
csodás alkotások születtek.
Dec. 05-én délután a 2. emeleti tánc gyakorlótermünkben pedig az ifjú táncosaink várták a Mikulást,
és kaptak tőle útravalót, kritikát, dicséretet, ajándékot.
2016-os évben is helyet adott a Törekvés a görög kisebbség éves rendezvényének, kb 300 fő vett részt
az emlékezésen.
A cigány kisebbségek is előszeretettel veszik igénybe szolgáltatásainkat ballagások, keresztelő utáni
találkozó, baráti összejövetel, és kisebb esküvő lebonyolítására is helyet biztosított számukra a Törekvés.
A különböző foglalkozások, szolgáltatások mellett a KÖZHÁLÓ programnak köszönhetően továbbra
is ingyenes internet hozzáférést és számítógép használatot is tudunk biztosítani látogatóinknak, könyvtár tagoknak.
8 gépen érhető el a szolgáltatás, amelynek igénybevételéhez szakmai segítséget is nyújtunk.
A WIFI hálózatot az egész ház területén elérhető

Gazdasági-technikai lehetőségeink
A korlátozott anyagi lehetőségek sajnos továbbra is szűkre szabják az intézmény mozgásterét. Ezért
csak a legszükségesebb felújítási munkákat tudtuk megvalósítani. Önkénteseink, a fiatalok és idősek
egyaránt a Ház több helyiségeiben végeztek el tisztasági festést.
Az Egyesület illetve elődei /1888 óta/ a ma is használt épületben tevékenykedik. Próbál fennmaradni,
terjeszteni az általa megismert, tanult kultúrát, hagyományokat. A TÖREKVÉS nagy hangsúlyt fektet a kor igényeinek megfelelésére. Önkéntesei és az itt tevékenykedő szakemberek egyidejűleg több
feladatot látnak el. A fűtési időszak – külön próba elé állítja a HÁZ minden alkalmazottját, önkéntesét. A 128 évi használat az épületgépészeti eszközöket terheli, itt-ott törik el egy-egy cső romlik el
egy-egy szelep. A használt konténerben – használt gőzkazán is önmagában nehezíti a működést.
Tánctermünk, próbatermeink „megfelelő” felszereltsége, a szórakozáshoz szükséges hangtechnikai
eszközök elavultak pótlásuk, adományokból – támogatási pénzekből valósulhat meg. Népviseletek,
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táncruhák, cipők készíttetése, javítása, meglévő viseletek bővítése nagyon fontosak számunkra, mivel a fellépések színvonala ezen eszközök, kellékek megléte nélkül lehetetlen volna, sajnos szűk
anyagi lehetőség komoly korlátja a repertoár bővítésének. Nehezíti eszközre történő pályázatok előkészítését, elkészítését a bizonytalan tulajdonosi háttér, ami 2014. június 19. után is fennmaradt, e
naptól a Töri-épület tulajdonosa a Magyar Állam– kezelője, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. Reményeink szerint 2017-ben sikerül rendezni a jogi helyzetet, szerződéses viszonyt lehet
létrehozni a TÖREKVÉS és MNV-Zrt. között, ha az Önkormányzattal sikerül fenntartani a meglévő
Közművelődési megállapodást.
Angol diákok a Törekvés Táncegyüttesnél
Hatodik éve már, hogy évről-évre 25-30 angol diák jön Magyarországra ismerkedve hazánkkal és
annak kultúrájával, David Parker a magyarul kiválóan beszélő angol tanár vezetésével, aki European
School Culham-i középiskola tanára. A sok program közül kiemelkedik a Törekvés Táncegyüttes
programja, mely hírét a szájról-szájra adnak diákjaik az iskolánkban.
A magyar kultúra szerves része a magyar néphagyomány, néptánc – mondja David – és diákjaimnak a
legjobban úgy mutathatom meg ezt, ha testközelből látják, érzékelik, élik meg a magyar táncot. Minden évben más csoportot hozok ide a Törekvés Táncegyütteshez, mivel az egy hetes magyarországi
látogatásunknak ez az egyik legkedveltebb programja. A tanítványok nem csak egy kiváló előadást
láthatnak a Törekvés Táncegyüttestől, hanem szakszerű tájékoztatást is kapnak a magyar néphagyományról, Vizi Tibortól az együttes irányítójától, vezetőjétől. De nem csak nézhették, hanem – a táncosok segítségével – táncolhatták is, táncház keretében a táncokat. A program most is rendkívül tetszett
tanítványoknak, akik szinte abba se akarták hagyni a táncolást. Ezúton is köszönöm minden táncosnak
és a vezetőknek. Jövőre egy másik csoporttal jövök, hiszen már híre van ennek a programnak iskolánkban –búcsúzott David Parker. 2016. május 09. 19:00 óra
A különböző foglalkozások, szolgáltatások mellett a KÖZHÁLÓ programnak köszönhetően továbbra
is ingyenes internet hozzáférést és számítógép használatot is tudunk biztosítani látogatóinknak, könyvtár tagoknak.
8 gépen érhető el a szolgáltatás, amelynek igénybevételéhez szakmai segítséget is nyújtunk.
A WIFI hálózatot az egész ház területén elérhető.

3.

Számviteli politika általános előírásainak bemutatása

Könyvvezetési kötelezettség:
A számviteli politika célja, hogy a TÖRI-KE–nél olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó, egyszerűsített éves beszámoló állítható
össze, amely egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat.
Ennek a kötelezettségének a 2000.C. Sztv. és a 224/2000.(XII.19) Kormány rend. alapján a TÖRIKE kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget.

Beszámolási kötelezettség:
A TÖRI-KE működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a naptári év könyveinek lezárását követően a számviteli törvénybe és az egyéb – ezen belül a társadalmi
szervezetekre vonatkozó 224/2000 (XII.19.) kormányrendeletben meghatározott beszámolót , - a társadalmi szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját - a 4 sz. melléklet szerinti
mérleget és a 5.sz melléklet szerinti eredmény-kimutatást készíti.
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Eredmény-kimutatás tartalma, tagolása:
A TÖRI-KE által választott bevétel és költségelszámolás elsődlegesen az 5.-8.-9. számlaosztályban
történik.
A TÖRI-KE vállalkozási tevékenységet nem folytat .
Az egyéb szervezetek, köztestületek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatását összköltség eljárással készíti.

Kiegészítő melléklet tartalma:
A kiegészítő melléklet összeállítása a 2000. évi C. Számviteli törvényben megfogalmazott elvárásoknak megfelelően történik.

Könyvviteli zárlat:
A TÖRI-KE-nél havi gyakorisággal készül a főkönyvi kivonat. A rendelkezésre álló számítástechnika
– Cobra Conto Net - biztosítja, hogy a tárgyhót követő hónap 28.-ig részletes főkönyvi kivonat, és
költségrészletezés készüljön. A TÖRI-KE számviteli, bérelszámolási és társadalombiztosítási feladatait saját dolgozói látják el.

Számlarend, számlatükör:
A TÖRI-KE elkészítette sajátos feladataihoz igazított számlatükrét és számlakeretét. A speciális tevékenységből adódó könyvelési tételek számlakijelölését a szöveges számlarend tartalmazza. A vevői,
szállítói számlák analitikus nyilvántartása a főkönyvi könyvelési rendszerhez kapcsolódva biztosított.

Mérlegkészítés időpontja:
A TÖRI-KE-nél a mérleg fordulónapja tárgyév december 31-e és a mérlegzárlat időpontja a tárgyévet
követő év január 31. A mérlegkészítés időpontjának módosítását a civil tv. hatályba lépése és a támogatók igénye determinálta. Egyesületünk a támogatások folyósítása nélkül az év első- második és
harmadik havában finanszírozási nehézségekkel küszködik és így az éves beszámolóját szeretné mielőbb letétbe helyezni a Tisztelt Bíróságon.

Üzleti jelentés:
TÖRI-KE vállalkozási tevékenységet a 2016-os évben nem folytat, mint társadalmi szervezet
a törvényi előírásnak megfelelően üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.
Az éves beszámoló közzététele:
Az 2000. évi C. tv. a Számvitelről (továbbá a 224/2000.(XII.19) Korm. rendelet 20§ (2)-(5) nek megfelelően a TÖRI-KE-nek nyilvánosságra hozatali, közzétételi , beszámoló letétbe helyezési kötelezettségének a 224/2000. Kormányrendelet 20.§. (3) bekezdése szerint tesz eleget, mérlegét és az eredmény-kimutatást a TEMI-nek a jelölt határideig megküldeni, továbbá a
Bíróságnak kell megküldenie elektronikus úton, a magyarorszag.hu Ügyfélkapun keresztül,
valamint a TÖRI-KE honlapján is közhírré tesszük, tettük.
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Az értékhelyesbítés elszámolása:
A TÖRI-KE 2016-os évben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével.

Szabályzatok:
A TÖRI-KE készített leltározási, számlázási és pénzkezelési szabályzatot.
A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatok körét, rendszerét a pénzkezelési szabályzat,
tartalmazza.
A számviteli bizonylatok, azaz egyszerűsített éves beszámolók, valamint az azt alátámasztó főkönyvi
kivonatok megőrzési ideje 8 év. Az irattározásról a TÖRI-KE elnöke gondoskodni.

4. A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások bemutatása:
A befektetett eszközök megfelelve a gazdálkodást – a használhatóságukat, megítélve – szolgáló
időtartamnak kerülnek minősítésre. Az eszközök nyilvántartásba vételekor beszerzési költségen
történik az értékelés, amely a beszerzési árat foglalja magában.

Az immateriális javak értékelése
-

A vásárolt szellemi termékek (szoftver) beszerzési költségének meghatározási módja a fent
említettek szerint alakul, tehát a szellemi termékért fizetett, a Sztv.-ben meghatározott tartalmú ellenérték. A szellemi termékek értékcsökkenésének leírási módja lineáris, és egyedi
minősítés alapján történik.

-

A szoftvernél az amortizáció elszámolásának kezdete az üzembe helyezés napja, ami megegyezik a beszerzés napjával. Az amortizáció elszámolása évente lineáris módszerrel történt. A mérlegben az értékcsökkenéssel csökkentett értéket mutatjuk ki.

-

Az immateriális javak beszerzését a 113 főkönyvi számlákon tartjuk nyilván.

A tárgyi eszközök értékelése
-

A TÖRI-KE ingatlannal nem rendelkezik és terveiben ilyen jellegű beszerzésként - jelenleg – az általa használt, üzemeltetett épület szerepel.

-

A TÖRI-KE-ben található eszközök jelentős része (számítógép, telefon, irodabútor, irodai
berendezések és felszerelések) az Irodai, közösségi célt szolgáló bútorok, igazgatási berendezések és felszerelések 131-143 számlán van nyilvántartásba véve.

-

A műszaki berendezések a 141-143 számlán kerültek nyilvántartásba.

-

A TÖRI-KE beruházásként mutatja ki a beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat, amelyek még nem kerültek aktiválásra, üzembe helyezésre. A beruházások nyilvántartása a 151-es, 1512-es és a 161 számlákon történik aszerint, hogy a beruházás értéke a
100eFt-ot meghaladja-e vagy nem.

-

A tárgyi eszközök beszerzési költségébe tartozó tételek meghatározása a Sztv. 35. §-ban
foglaltaknak megfelelően történik. Ez lesz a tárgyi eszköz bruttó értéke. Az üzembe helyezett, rendeltetésszerűen használatba vett tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele elkülönítetten Tárgyi eszköznyilvántartó lapon is megtörténik.
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-

-

Az amortizáció számításának kezdete az üzembe helyezés napja, ami általában megegyezik a beszerzés időpontjával.
A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az egyedi értékelés elve és a Társasági adó tv.
1.-2. számú mellékletében megadott százalékok alapján számoljuk el, azaz beszerzéskor
mindenkor egyedileg minősítettük azokat.
A tárgyi eszközök leltározása a Leltározási szabályzatban leírtakkal egyező módon történik.

A befektetett pénzügyi eszközök értékelése
-

-

Befektetett pénzügyi eszköze 2016-ban a TÖRI-KE-ben 2700 eFt volt.
A befektetett pénzügyi eszközök között azokat az eszközöket kell eFt-ban kimutatni, amelyeket a TÖRI-KE azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak,
hogy ott tartós kiadás csökkentést érjel el, illetve kezelje, üzemeltesse a 129. éve üzemelő.
Az alapított társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések az alapszabályban
meghatározott alapításkori értéken, vagy a vásárolt és jegyzett részvények, üzletrészek,
törzsbetétek, vagyoni betétek vételi értéken vannak a könyvekben; ameddig a társaság piaci megítélése a mérlegkészítés napját megelőzően legalább 1 éven belül nem csökken.

Készletek elszámolásának módja:
A TÖRI-KE-nek raktári készlete nincs. A vásárolt anyagok azonnal felhasználásra, kiadásra, használatba kerülnek, a beszerzés időpontjában költségként számoljuk el valamennyit, használatba nem vett,
felhasználásra nem került anyag – eszköz – az év végi leltár tanulsága szerint nem maradt.

Követelések értékelése:
-

Az áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó, ÁFA-t is tartalmazó követelést a
vevő által elismert (nem kifogásolt) – ha nincs köztes hatósági intézkedés – általunk számlázott összegben mutatjuk ki mindaddig, amíg a követelést pénzügyileg nem rendezték,
váltóval ki nem egyenlítették, veszteségként le nem írtuk.

-

Az egyéb követelések könyv szerinti értéke egyenlő: a munkavállalói tartozás, a munkavállalóknak rövid lejáratra adott előleg, különbözőpályázati díjak, a visszatérítendő adó,
igényelt támogatás, rövid lejáratra adott kölcsön összegével.

Pénzeszközök
-

A készpénz értékeként a pénztárban lévő készpénzt vettük számításba
A bankbetétek értéke megegyezik a bankkivonaton szereplő összeggel.
Valuta- illetve devizakészlet a TÖRI-KE-nek nincs.
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Aktív- és passzív időbeli elhatárolások
A mindenkori tényadatok birtokában a mérlegkészítés időpontjáig felmerült eredményt módosító időbeli elhatárolásokat a törvényben előírtaknak megfelelően minősítette és számolta el a TÖRI-KE.
A leltár tartalmazza az
- elhatárolás indokát,
- az elhatárolt összegét
- a későbbi elszámolás módját, évét.

A saját tőke értékelése
Jegyzett tőkéje a TÖRI-KE-nek nincs.
A tőketartalék meghatározása a Sztv. 36.§ -ban foglaltak figyelembevételével történik.
Az eredménytartalékot módosítják az Sztv. 37.§-ban leírtak.
A lekötött tartalék tartalmát pedig a Sztv. 38.§-ának megfelelően számítjuk és képezzük.
Az adózás utáni eredménye megegyezik az adózás előtti eredménnyel, mert a TÖRI-KE-nek társasági adó fizetési kötelezettsége 2016-os esztendőben nincs, azaz vállalkozási tevékenységből
származó bevétele nem volt.

-

Céltartalékok
A 2016-os évben céltartalék képzésre nem került sor.

Kötelezettségek értékelése
-

-

A vevőtől kapott előleget a befolyt összegben tartjuk nyilván a szerződés szerinti teljesítés megtörténtéig. A TÖRI-KE a kauciót előlegként kezeli.
Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítésből származó ÁFA-t is tartalmazó kötelezettségeket az
elismert, számlázott összegben kell kimutatni mindaddig, amíg a kötelezettségeket pénzeszközzel, ki nem egyenlítjük, illetve rendkívüli bevételként le nem írjuk.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni a munkavállalókkal (bér, személyi jellegű
kifizetés), a társadalombiztosítással, a fizetendő adókkal kapcsolatos elszámolásokat és az előírt
kötelezettségeket.
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5. Tájékoztató a mérlegben szereplőtételek alakulásáról
5.1. Készletek alakulása
A 2016-os év végén készletállománya nincs.
5.2. Követelések alakulása
Egyéb követelés:
36411 TMK-nak adott kölcsön
36417 Elsz.kiadott összegek
45134 ÖTA
454314 2014.évi Szállítók
4620 SZJA pügyi rendezése
46813 ÁFA
473300 Előző évi nyugdíjj.pügyi r
47370 Egbizt és merőp j pügyi r
47375 SZOCHO
4780 EHO pü.telj
Egyéb köv.összesen

0
25 000
5 266
0
166 000
0
99 000
5 000
114 000
29 000
443 266

Követelés összesen:

491 576

5.3. Pénzeszközök alakulása
-

A pénztári készpénzállomány megegyezik a mérlegforduló napon felvett pénztári leltárával. Leltár mellékelve.
A bankbetétek összege a bankkivonaton szereplő értékkel egyeztetve került kimutatásra.
Valuta illetve deviza készlete az Egyesületnek nincs.

5.4. Aktív időbeli elhatárolások alakulása
Aktív időbeli elhatárolásként került kimutatásra:
- A mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.
- A mérleg fordulónapja után esedékes olyan bevételeket, amelyek mérleggel lezárt időszakra
számolandók el.
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5.5. Passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra:
Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki egyrészt a mérleg fordulónapja előtt befolyt
olyan bevételeket, amelyek bevételként (árbevételként) a következő évre számolhatók el.
- Másrészt a mérleg fordulónapja előtt – ismert, ismert volt – elszámolt olyan költséget,
amely pénzkiadásként csak a következő évben jelentik meg.
- Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a mérleg készítés időpontjáig kifizetett
vagy megállapított (kötelezettségként ki nem mutatott) prémiumot, jutalmat és azok közterheit.
Azaz a mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan ismert költség, ráfordítás, amely csak azt
követően lesz kiadás vagy kerül számlázásra:
-

A 2016-os esztendő e szempontból is különleges, mivel 2015. augusztusától – 2015. december 31-ig még a 2016. évi mérlegkészítés időpontjáig sem kaptunk gáz energia számlát,
úgy, hogy azokat folyamatosan igénybe vettük, ezért - továbbra is - becsült értéken szerepeltetjük mérlegünkben 2 650 eFt-os értékben.
5.6. Kötelezettségek alakulása
A TÖRI-KE-nek hosszú lejáratú kötelezettsége 2016.XII.31-én nem volt.
Rövid lejáratú kötelezettség:
-

Szállítók

Egyéb kötelezettségek:
361112 Losonczy Józsefné fiz.e.
45131 Szakszerv.tagdíj
453 Vevőktől kapott előlegek
4621 Mvisz.sz. SZJA
4624 SZJA
468 ÁFA
471112 12.h.Munkabér elsz.szla.
47331 Nyugdíjbizt.j.bef.köt
473352 Dolg.levont nyugdíjj
47371 Mváll.Egb.és merőp.j.bef.köt.
473751 SZOCHO kötelezetts
4799 Rlej.klf.egyéb
47990 Banki/postai utalás
479903 Bírói letiltás Neusinger
47994 Tévesen befolyt összeg
482 Ktg. passzív időbeli elh

189 755,- Ft
1 745 879
5 310
211 673
0
0
0
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 650 000
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Jelen kiegészítő mellékletben és a becsatolt közhasznú mellékletben felsorolt, ismertetett adatok és
az egyszerűsített éves beszámoló a TÖRI-KE 2016. évi gazdálkodásáról megbízható, átfogó, teljes
körű, valóságos helyzetet tükröző képet mutat.
Köszönetünket fejezzük ki KŐBÁNYA- Önkormányzatának, a TEMI vezetőségének, a MNV
Zrt.-nek döntnökeinek, valamennyi látogatónk és munkatársunk nevében, hogy munkánkat
anyagi eszközökkel támogatták, támogatja, és ezáltal lehetővé tették, teszik a tartalmas szakmai
munkát, látogatóinak hasznos időtöltését.
Budapest, 2017. március 01.

Vizi Tibor
elnök
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