
Adószám:
Törvényszék:
Bejegyző határozat számaz
Nyi|vántrrtási szám:

1.9657600-r-42
0l Fővárosi Törváryszék
13 PK 61s85 i 1990i51
0l/01/130ó

Tiirténelemtanárok E gylete

1075 Budapest' Rumbach Sebestyén utca 3 I. 4.

Közhasznúságí melléklet

2014.

' '..

Budapest, 2015. május 30.

[EsBo plogÍe'



l. Tárgvévben végzett a|apcé| szerinti tevékenvségek bemutatása
A TTE autonóm létét és szakmaiságát 1e|zi, hogy az oktatáspolitika szakemberei és a
pedagógusszervezetek a 20l4. évben is rendszeresen tigyelemmel kísérték a közoktatási kérdésekben
kifejtett álláspontunkat.

KonÍ'erenciánk aiánlásait eljuttattuk az oktatási kormányzathoz és természetesen a
történelemtanárokIoz.

Ál1ásfoglalásaink' eleInzéseink:

- Állást'oglalás a nemzeti emlékezetről

- Állásfoglalás a 20I4l2O|5. évt tankön1vjegyzékről

. A Történelemtanárok (24.) országos KonÍ.erenciája ajánlásai

- A TTE állásÍbglalása a 20l5' évi koltségvetésről

. Tiltakozás a roma gyerekek szegregációjának legalizálása eIlen

Széles körű civil és szakmai kapcsolatrendszer működtetése

KapcsolatÍendszerünk és képviseleti munkánk a konibbi éveknek megfele|ően igen kiterjedt. Igy
megbeszé|éseken, kiállításokon, sajtótájékoztatókon is képviseltettijk aZ Egyletet.

Nemzetközi kaocsolatok

A TTE alapító tagja az EURoCLIo-nak, az európai ttirténelemtanáI-szervezetek tÓmirülésének. 20l4-
ben egy későbbre tervezett kiizös programot készítettiink elő.

Szakmai érdekvédelmi és véleményezési tevékenység

Számos megbeszélésen képviselttik a szakmát; valamennyi lényeges kérdésben rendszeresen kiÍejtettiik
s lehetőség szerint érvényesítetttik áIláspontunka! szakmai fórumokon, kont-erenciákon' kiállításr
megnyitókon, ktin}^r'bemutatókon' sajtótájékoáatókon Vettünk IésZt.

Jelentős siker:

A média jelentős érdeklődést mutatott a TTE elnöke által írt komplex tankönyvelemzés iránt. (Miklósi
Lász|ő 27 tankön}Yet elemző tanulmányának címe: Á zsidóság helye a magyar tankönyvekben l920 és
l945 közi'tt.)' A tanulmány következményeként és a TTE ál|ásfoglalása, megszólalásai miatt Bánhegyi
Ferenc 8. osztályos könyve országos botrányt okozott' Ennek eredményeként a 20|5116. éü tanéwe a
leginkább válIalhatatlan részek kidol gozásávalmásik szerzőt bíztak meg.

|rrformác i óc sere

A TTE hon|apja (www.tte.hu) az egyik legnagyobb haryománnyal rendelkező (1997 őta fblyamatosan
működő) pedagógusszakmai és civi| webhe|y' Célközönsége a TTE tagságán túl minden
történelemtanár, pedagógusok, diákok, valamint a közoktatás, a történe|em' a pedagógia és a civil
szféra iránt érdeklődők.

Honlapunkon a hírÍigyelés heti rendszerességgel' a Szemle és a szakmai anyagok közreadása' (pl.
konferenciák' rendezvények) szükég szerinti gyakorisággal történik.

A tankön}'tlválasxást és a tantönyvkritikát segítene a TankÓnyvbázis honlapunk. A tankön}rvpiac
megszúntetése miatt ennek működtetése értelmetlenné vá|r' így 20|4. augusÍus 3l.én megsztintettük.

A Tényleg!/? honlap (tenyleg.com) célja, hogy a neten terjedő elképesztő legendákat a maga terepén és
eszkÓzeive| (net, trétás és szakszerű üdeók, közérthető népszerűsítő anyagok) cáÍblja. Szakemberek
cikkeit (CáÍblós, Cikkek, tanulmányok rovatok) és szakszerű, megalapozott de kÓnnyedebben
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megfogalmazott cikkeket közill, utóbbiakat a szerkesztő í!a. Külön rovat foglalkozik a magyar múlt
olyan kultunílis mozzanata:nal, valós étékeivel, melyekre büszkék lehetiink, de mégis inkább költÓtt és
harcias múltat keresünk helyettiik' (Melldöngetős rovat). Kitekintést ad más országok
múltfeldolgozására is. (Mások háza tája.) A honlap, és az azt népszerű'sítő illetve olvasói válaszokra
vitákra is lehetőséset adó Facebook olda| a 20|4 ' évben is sikeresen mííködött'

2. Közhasznú tevékenvségek bemutatása

2.1. Pedagógiai szolgáltatás' információnyújtás

Közhasznú

Köz,hasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 201l. évi cxc törvény a neÍnzeti köznevelésről 4' $
l ) a

Közhasznú s a történelem iránt érdeklódók

Közhasznú tevékenvsésből részesülők létsáma; t,000,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A TTE állásfoglalásait kiadta az MTI, kijzzétette a sajtó széles köre, számos szakmai és

egyéb weboldal és blog is közölte.

Jelentősebb 20l4. évi tartalmi fejlesztések:

TörténelemtanítáS a gyakorlatban (metodikai írások).

Új abb előadáSok hallgathatók meg a neten'

Az előző konÍ-erenciák egyes előadásai is olvashatók a portálon.

A média rendszeresen kíváncsi szervezettink álláspontjára, véleményére a történelemmel,

a történelemtanítással kapcsolatos időszeni kérdések esetében. A 2014. évben kiemelkedő volt a
médiaérdeklődés (lásd www.tte.hu, TTE a médiában című rovat).

3. (Közhasznú tevékenvség érdekében fe|használt vagvon kimutatása)
Nincs adat megadva.

4. Cél szerinti iuttatások kimutatása

cél szerinli jullá|ásban nem részesitett senkit
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5. Vezető tisztségviselőknek nvúitott iuttatás

ó. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges alapadatok

B' Eves összes bevétgl

C. A személl jövedelemadó meghauíLrozon észének az adózó rendelkezese
szerinti felhaszrr.ílásáról sáló l996. évi C)o(M. w. alaoián ótutalt

E. Normatív

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós AlapbTl nyrjtott

H. Összes Éfordítis

J. Közhasznú nífordít.ísai

L. A szervezet munkájában közr9múködő közeÍdekú önkéntes tevékenységet
végzó szeméLyek sÁma (a közérdekü önkéntes tevékenységröl szóló 2005. évi
L)o(xv||I. trv.-nek megfetelóen) (fó)

7. Erőforrás-el|átottság és Társadalmi támogatottság mutatói
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8. Kiegészítő me|lék|et

8.l. Az iizleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
20l4.jan. 25. Demonstráció a szabad oktatásért . a TTE csatlakozó szeÍvezet

20|4. mátc. 29. Mondd' te hogy válasáottál? Választástörténeti és lrílasztásismereti konferenoia
történelemtanríroknak az 1985. éü válasáásokól.

2014 júl. 3. Monitor Mííhely: A cigiínyság reprezentációja a tankönyvekberr - a TTE a javaslat
támogatója

aug. 13.14. A Tényleg es a TTE programokat szenez a Ságet fesáivtÁlon

aug. 3l. A tankönyvpiac vége . A TTE beárja a Tankönyvbáás weboldalt

szept. 8. A TTE és a Maryartarrrírok Egyesülete kÖzÖs levele Czunlné dr. Bertalan Judit reszére

szept, 16.18. Radnóti nyomában című komplex élményszeríí tanulmányi kirándulrís tanároknak és
diá.koknak'

okt' ll' Köze|múltunk jelerre. Maryarorság történ€te, |989-20|4. TörtenelemtanáÍok (24.) országos
Konfererrciája

nov. 24. Erzsébewárosi Művelődesi Ház: Észvétel civiltalálkozón

nov. 22. A TTE csatlakozik a PSZ tiintetéséhez

nov. 28. Részvétel pódiumbeszélgetésen a közrrevelési törvény módos{tásáról (szewező: PDSZ)

dec. 16. Részvétel a MAÉT rerrdezvenyén, téma: a j obbágyfelszabadíüís fontossága

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.l. oSI: Társadalmi tényekkel a történelmi megbékélésért

Támogatásí program elnevezése:

idótartama;

osl: Tárcadalmi téoyekkel a történelÍru

20 l2 - | 0.0 t. -20 | 4.07 .3 t.

Tárgyévben felbasar.Ált összeg részletezése

Felhatmozásí:
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Összesen:

Tárnogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

1 0 ) 1

Fiatalok számára késztilő egy-két perces, videómegosztókru tehető' mobilokra tölthető klipeket,
szpotokat, kisfilmeket készítettiink

A filmeken megielenő témák egy további része olyan múltbeli magyal vagy hazaí Ía|áImányokÍa'
tudósoka, művészekre, technológiai vagy egyéb kulfurális Yívmányoka hívja fel a figyelmet' melyekre
vagy akikre bi-iszkék lehettink.

Számos videó Íbglalkozik a legenda öveáe magyar ős- és köZépkor-tÓrténeti tévképzetek cáfolatával.

Célunk' az volt, hogy a fiatalok, elsősorban a kÓzépiskolás korosztály számiíra érdekes és könnyen
érthető történelmi felülágosító filmetűdöket készítsünk, melyek segítségével a hamis legendrík helyét a
tények vehetik át.

A támogatás időszakának végső időpontja módosult 2014. 0.7 . 31.le.

8.2.2. Közelmú|tunk jelene. Magyaroszág története 1989-20|4 c. Konferencia

Támogatisi program elnevezése:

időtartarna:

Tárgyévben felhasznált t'sszeg részletezése

Osszesen: 1,000

Támogatás tárgyévi fe|haszná|ásának sziiveges bemutatása

A konferencián ünnepelte a TTE alapításának 25. é.vfordulóját. A megnyitó előadást Hankiss Elemér
tartoÍta. Az előadásokat Lánczi András' Bod Péter Akos. Va|uch Tibor és Z. Karvalics László tartotta.
A ütán Gerő András, Mink András és Tőkéczki László vett részt. Az előadások szakmai színvonala
igen magas volt' az előadók esetentént reflektáltak kollégáika. A kont.erenciát megtisztelte jelenlétével
a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi képviseletének vezetője Frank Spengler úr is.

Jelentős volt a résztvevők száma: ti'bb mint 100 hallsató követte az előadást.

Közelmúltunk jelene. Mag}'aloszá8 története
1989-2014 c. Konferencia

20 | 4.06.04.-20 | 4. 12.3 l.
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8.2.3. Radnóti nyomában Komplex é|ményszerű tanulmányi kirándu|ás
tanároknak és diákoknak

Támogatási program elnevezése: Radnóti nyomában Komplex élményszerű
tanulmányi kirándulás tanároknak es diákoknak

Minisztcrclnöki Ilivatal

'|ti1og*iq fo rráq1: ' !x:e! j'9.l9 lve
i' |sgl t!é'g.\'/9tó-s'

nemzetközi Í.orrás

,' Tii'pp's3Él időtTtgr'r''.,',' 2014.0t.-2014.12.31

|9'!!Í] '| líc,c: ' , , , '  . '  . '
-el ielölve

vissza ncm térítendó

Tárgyévben felhasznált összcg részletezése
jogcimcúcnt:

Szcmélyi:

Dologi:

Fclhalmozási:

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges b€mutátása

A Történelemtanárok Egylete a magyar Holokauszt Emlékév keretében Radnóti nyomában címmel
tanulmányi kirándulást s7'eÍvezett Radnóti Miklós életének egyes fontos helyszíneire (Budapest -
Nagyvárad - Bor . Abda)' A tanulmányi kinínduláson a tanulmányi pályázat legjobb 16 diákja és 4
tanára vett részt' A kiránclulásról éIménybeszámolók és fotók a www.tte.hu olrlalon találhatók.

8.2.4. NKA 3338/00079 TTE szemle

elnevezése: NKA 3338/00079 TTE szcmle

2,200

T4*psr!qrs--g-t:y.l+,rs;
TáT-.-e.gtél'fgt:elq.'ff "glj :.lgly"")

' T{T9g3l$j.dó!9.tu'lll9.

'Nemzcli Kutlurá|i-s AlaP' '' ' '
kö

2013.0t .01 2014.04.30.

{I9 j9tó

felhasznált

310
] l 0

T

{lírgyévben folyósított összeg:
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Támogatás tárgyóvi felhasználásának szöveges bemutatáoa

A portál és a folyóirat elsődleges célja a szakmai közvélemény, i||etve zz érdeklődők tájékoáatása'
informálása. A folyóirat tartalrntának összeállításánál is kiemelten fontos feladatnak tekintiiik az oktakís
taÍtalmi fejlesáését, továbbá a civil hírelg információk közreadását az ismeretterjesztest' Valamint a
Történelemtanítás a gyakorlatban címíi' metodikai inisokat taÍtalmazó sorozat megjelentetését.
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Ttirténe|emtanárok Egy|ete
1075 Budapest, Rumbach S.mffi

Adószám:
Törvényszék:
Bejeryző határozat száma:
Nyi|vántart{si szám:

19657600-r-42
0l Fóvrírosi Törvénvszék
13 PK 6158s /l99ois1
01/01/1306

I
^í rga2dáÍkodó képvisclíi.le

Egyszeríisített éves beszámoló mérlegea kettős könywiÚelt v ezetíi ewéb.""*";;l;i részére
(4.me||éktet)

A mér|eg fordu|ónapja: 2014. december3l.

Budapest, 2015. május 30.

-,\ k.jzzó1'etl adat0k liijnywii.sgálatlal lIincsenek ülá{áo1asztq
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Történe|emtanárok Egylete { l l d t : 2
Adószám: 19657 600-t-42
Bejegiző határozat száma: l3 PK 6 l585 /l990/5l
Nyilviintartási szám: 01/01/1306

Egyszerűsíteí éYes beszámoló mérlege a kettós könyvYitelt Yezetó egyéb szervezetek részére (4.meuék|et)
A mérleg fordulónapja: 2014. decembel31.

l. Induló tőke / J

VI. Tárgyévi eredmény válalkozási

II. Hosszú lejárafu kötelezettségek

iÍjsl]|j p.o.|t:.' l



Adószám:
Törvényszék:
Bejeryző határozat száma:
Nyilvántar&ísi szám:

19657600-1-42
0l Fővárosi Törvényszék
13PK61585 /1990t51
0t/01/1306

Történelemtanárok Egylete
1075 Budapest' Rumbach Sebestyén utca 3 I' 4.

Beszámo|ási időszak: 2014. január 01. . 2014. december 3 1.

Budapest, 2015. május 30.

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
a kettős könywite|t vezető egyéb szervezet részére

(5. me||éklet)

i ir
t/\__' (,..

Á gazdllkodtl képvistlii.iil

Á ki'zzd|ett ada|ck liiji}yvYizsgi*atlal njncsel,lt:k aiá1/|!1aszt1'a,
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Történelemtanárok Egylete o]dal: ?
Adószám: 19657600-|42
Bejegző hatáÍozat száma: 13 PK 61585 /l990/51
Nyilvántartr4siszám: 0l/0l/1306

Egyszerűsitett beszámoló eredménykimutatása a kettós könywite|t vezető €gyéb szervezet részére (5. mellék|€t)
Beszámolfui időszak 2014.januáI01. - 2014. december 31.

I Ertékesítés nettó áÍbevétele 96 46 294 456 390 502

2. Aktivált saját teÜ esítmények értéke 0 0 0 0 0 0

3 . Egyéb bevétetek t0 022 8 038 0 0 10 022 8 038

ebből: - tagdíj, atapítótól kapott befizetés 272 326 0 0 272
- üámogatások 9 6tr 7 570 0 0 9  611 ? 570
- adományok 0 0 0 0 0 0
- adomány 137 139 0 0 137 139

4. Pénzüryi műveletek bovételoi 573 340 0 0 5'73 340

5 . Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0

ebbőI: - a|apítótót kapott beÍizetés 0 0 0 0 0 0
- támogatások 0 0 0 0 0 0

ebból: . közhasznú tevékenység bevételei l0  691 8 424 0 0 10 691 I 424

6 Anyagj ellegü ráíordítások I 827 5  618 0 0 8 827 5 618
'7. Személyi jellegü ráfordítások 1 127 2 969 0 0 | 127 2 969

ebb('l: vezető tisztségviselők j uttatásai 0 1200 0 0 0 1 200

8. Értékcsökkenési teíIás 62r 0 0 621 771

9. Egyéb ráfolditások 2 4 0 0 2

10. Pénzüs/i miiveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0

1 1 RendkÍvÍili ráfordítások 20 0 0 0 20 0

ebbill: - közhasznú tevékenység Íáfoldításai r0 597 9 362 0 0 10 597 9 362

^ kijzzé1elt atlak'k kÓl-íY\'irr'$álatal *incsel]ek irlátarnas".va"
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Történe|emtanárok Egy|ete () ir.]lrl: .l
Adószám: |9657600.|42
Bejesiző határozat száma: l3 PK 61585 /l99015l
Nyilvántartási szám; 0liOlll306

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvyitelt Y€zető egyéb szervezet részére (5. meuék|et)
Beszámo|ási időszak 2014. január 0|. - 20|4' december 31.

IOOOHUF
vállalkozási tevékenység
Elóző év Tfugyév E|6ző

Összesen
lv Tírgyév

c. Adózás e|ótti eredmény (A.B) 94 - 938 294 456 388 - 4U

t2. Adófi zetési kötelezettsés 0 0 0 0 0 0
D. Adózott eredmény (c-l2) 94 - 936 294 456 388 - 482
13 . Jóváhas/ott osztalék 0 0 0 0 0 0

E. TÁrs/évi €redmény (D.13) 94 - 93E 294 456 386 - 482

Tájékoztató adatok

Központi kö|tségvetési támogatás 555 2 200 0 0 555 2 200
B , Helyi önkormiínyzati költségvetési támogatás 300 I 000 0 0 300 l 000

Az Európai Unió strukturális alapjaiból' illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támoeatás

0 0 0 0 0 0

D. Normatív ámogatás 0 0 0 0 0 0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti

felhasználásáról szóló l996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
72 1 3 5 0 0 72 135

F, Közszolgáltat{ísi bevétel 0 0 0 0 0 0

. 'r i i , 'zaici l  ir i lair)L lai 'r\-\ \, i1s!: i lat lal xinr!alrak ir ir i l i i r iasrt! it.
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