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1. Tárgvévben végzett a|apcé| szerinti tevékenvségek bemutatása

A TTE autonóm létét és szakmaiságát 1elzi, hogy az oktatríspolitika szakemberei és

a pedagógusszervezetek a2o|2. évben is minden alkalommal figyelemmel kísérték

a közoktatási kérdésekben kifejtett álláspontunkat.

Konferenciánk ajánlásait eljuttattuk az oktatási kormányzathoz, pedagógiai inÍézetek'hez, a
tankönyvkiadókhoz éS terméSzetesen a történelemtanárokhoz.

Állásfoglalásaink, elemzéseink:
-Álsfoglalás a 2012-as NAT.vitaanyagról
- Állásfoglalás: a pluralizmus megőrzése alapvető társadalmi érdek
. A TTE állásfoglalása a 2012-es középszinhí érettségi javítókulcsával kapcsolatban
' A TTE állásfoglalása a kerettanterwel kapcsolatban
- Allásfoglalás a köz- és felsőoktatás aktuális kérdéseiről

2. Széles köni civil és szakmai kapcsolatrendszer működtetése

Kapcsolatrendszerünk és képviseleti munkánk a korábbi éveknek megfelelően igen kite{edt. Így
megbeszéléseken, kiállításokon, sajtótájékoáatókon is képviseltetttik azEgy|e|et.

Nemzetközi kapcsolatok

A TTE alapító tagtra az |993 tavaszán megalakult EURoCLIo.nak, az európai történelemtanáÍ.
szervezetek tömörülésének' A Történelemtanárok Egylete rendezte meg 1997-ben Budapesten a
nemzetközi szeÍvezet konferenciáját és közgyűlését. A TTE képviselői 20l2-ben - támogatás híján .
nem tudtak részt venni a szeÍlezet éves közgyűlésén és konferenciáján. Európa más országaiban
dolgozó kollégáinkkal a kapcsolatot e-mailben és webes felületen tartottuk.

3. Szakmai érdekvédelmi és véleményezési tevékenység

Képviseletek

Alkalmi' illetve tartós jelleggel számos szakmai fórumon jelennek meg képviselőink.

A Közoktatás.politikai Tanács tagja, az oldal szóvivője.

számos további megbeszélésen is képviseltÍ'ik a szakmát; valamennyi lónyeges kérdésben

rendszeresen kifejtettiik s lehetőség szerint érvényesítettiik álláspontunkau szakmai fórumokon'
konferenciákon, kiállítási megnyitókon, sajtóiíjékoztatókon vettiink résá.

A média rendszeresen kíváncsi szervezettink álláspontjára, véleményére a történelemmel,

a történelemtanítással kapcsolatos időszeni kérdések esetében. A média érdeklődése minden korábbinál
nagyobb volt (lásd www'tte.hu, TTE a médiában című rovat).

4. Információcsere

A TTE honlapja (www.tte.hu) az egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkező (1997 óta folyamatosan
működő) pedagógusszakmai és civil webhely. Célközönsége a TTE tagságán túl minden
történelemtanár' pedagógusok, diákok, valamint a közoktatás, a történelem, a pedagógia és a civil
szféra iránt érdeklődők.

Kiiáasznúsági melléklet
[EsBo program]

Történelemtanárok Egylete



, Honlapunkon a hírfigyelés
rendszerességgel üirténik.
ryakorisággal adunk közre.

a

napí rendszerességgol, a
Egyéb információkat (pl.

Szemle és a szakmai anyagok közreadása heti
konferenciák, rendezvények) szÍikség szerinti

2. Közhasznú tevékenvségek bemutatísa

2.1. Pedagógiai szolgáltatás' információnffi tás

Köáasnú

Közltasznú tevékenységhez kapcsolódó ködeladat' Közoktaási tórvény 36 ó (2) d-f. pon1ia

Köáasznú s a tóÍténelem iránt éÍdeklódók
Kóáasznú tevékenységből részesiilök létszíma: 1,000,000

Közhasznú tevékenység fóbb eredményei

A TTB állásfoglalásait kiadta az MTI , közút.eÍro a sajtó széles köre, sámos szakmai és egaéb weboldal
és blog is közölte. A kerettanterwől írt állásfoglalásunkat több mint ezer Facebook olvasó lájkolta'
osztotta meg, továbbá nemzetköá érdeHődés is mutatkozott iránta

Jelentősebb 2012. évi tartalmi fejlesztések

Történelemtanítás a gnkorlatban (meto<likai írások)'

Ujabb előadások hallgathatók meg a neten.

Az előző konferenciák egyes előadásai is olvashatók a poÍtálon.

A média rendszeresen kíváncsi szervezetünk álláspontjára' véleményére a történelemmel,

a töÍténelemta!ítással kapcsolatos időszerű kérdések esetében. A média érdoklődése minden korábbinál
nagyobb volt (lásd www.tte.hu' TTE a médiában címií rovat).

3. Közhasznú tevékenvség érdekében felhaszn.ilt vawon kimutat!ísa

A köz,hesznú és a vállalkoási tevékenység
e$Íüttes eÍedménye miatt a vagyonelem 27
eFt.al nőtt.

Saját töke váltoás8

programl
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5. Vezető tisztséeviselőknek nvúitott iuttatás

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározptt részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló l996. évi CXXVI. trv. alaDián áfutalt
D. Közszolsáltaüísi bevétel

E. Normatív

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyíjtott

áIbevétel [B-(c+D+E+F)]
H. Összes ráfordítiís

I. Személyi kiadás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításar

K. Adózott

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekÍi önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekií önténtes tevékenységről szóló 2005 . évi
LXXXVIII. trv.-nek megíelelően) (Íö)

11 811

rt 772
11784

1s29
11 784

39

27

Ectv. 32.par.(4) a) [(81+82)/2> 1.000.000,-

Ectv. 32.par.(4) b) [Kl+K2 >= 0]

[EsBo prcgram



A

a) [(c1 Gl+G2) >= 0,021 0.01
Ectv. 32.par.(S) b) l(J l-J2y(H l+H2) > 1.00
Ectv. 32.par.(5) c) [(L|+Lz)/2 >- 10 fő] 0

8. Kieeészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Fontosabb események

jan. 2ó. AKG: Civil szervezetek megbeszélése az oKNT-választrísokól

febr. 9. Pályakezdő Történelemtanárok Klubja (márc. 8.' ápr. l2J

febr. 11. Kódex könyváruház: PECIFO (szakmai szervezetek megbeszélése): oKNT-választás, civil
törvény)

febr. 24. Bodnál Zsuzsa levele a minisaerelnöknek - a TTE választ kérve eliuttatia a Miniszterelnöki
hivatalhoz (A NEFMI-hez átkii1dik, vá1asz nem érkezik.)

febr. 24. Részvétel a PDSZ NAT-fórumán

febr. 27. Részvétel az NCA-tanácskozáson a civil törvényről

febr. 27. Részvétel a Magyartanárok Egyesületének NAT-vitáján

febr. 28. oFI: Részvétel az etika tantárgy vitáján

márc. 13. A Méltányosság Politikaelemző Központ rendezvénye a Kossuth Klubban: ''Lehet-e

demokáciában állampolgárokat nevelni? (A TTE-t név szerint említik.)

aug. 28. Részvétel a HDKE-ben a TúléIők Falának avatásán

szept. 13-14. Esztergom Részvétel a Levéltárak és a Kommunizmus-kutatás c. tanácskozáson

okt. 19. PIM: Közös szakmai nap a Magyartanárok egyesülete, a PIM és a FSZEK részvételéve1

nov. 30-dec. l. ostrava Részvéte1 eev nemzetközi V4{anácskozáson

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. NKA 250111604 A Tiirténelemtanárok Egylete online folyóiratának (TTE-
szemle) 2011. évi megie|enítése_

Támogatísi program elnevezése: NKA 2501/1604 A Történelemtanárok Egylete
online folyóiratának (TTE.szemle) 20l l. évi

Támogaüís forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

[EsBo program]



önkormánvzati költsésvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támosatiis időtaÍtama: 20l  1.0 l .3 l . .20 l2.0ó.30

T 600
-ebb<íl a |írsvévre iutó összes: 600
-társvévben felhasznált összeg: 600
-tárgyévben folyósított összeg;

Támosatás tíDusa: (X.el ielölve visszatérítendő
vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Személyi:

Dologi: 600

FeIhalmozási:

Osszesen: 600

Támogatás tárgyévi fe|használásának szöveges b€mutatása

2010-ben elindítottuk a www.tte.hu ''harmadik generáciős,, vállÍozatát, amely a legnézettebb

közoktatási és egyben civil portálok kőzé tartoz|k' oldalunkon a saját anyagok, adatbázisok (pl.
metodikai cikkek, történelmi dokumentumok' képtárak) jelennek meg.

A 2011. évben folytattuk a TöTténelemtanítás a gyakorlatban című, metodikai írásokat megjelentető
sorozatunkat.

Á 20 1 1 . évben a tankönyvekben előforduló legendáka hirdetttink pály:íza tot.

A nyertes alkotások a www.tte.hu oldalon olvashatók. Közreadtuk Családtörténeti élehrtinterjúk
programban elkészült kisfilmeket, intedúkat és a tematikus összefoglalót, amely a rövidfilmek a
történelemórán való felhasmálásához nyríjt segítséget.

8.2.2. NKA 330107106/250|||738 A Történe|emtanárok Egylete on|ine
folyóiratának (TTE-szemle) 2012. évi megielenítése-

Támogatisi program elnevezése: NKA 330l0710ó/2501/l738 A
Történelemtanárok Egylete online folyóiraiínak
(TTE-szemle) 2012. évi megielenítése

T Nemzeti Kulhirális Alao

Támoeaüís forrása: (X.el központi költségvetés

önkormánvzati költsésvetés

nemzetközi forrás

más gazdá|kodó

Támopatás időtartama: 2012.01.01-2013.06.1 7.
T I 500

.ebból a tírgyévre iutó összeg: 135
-tiírgyévben felhasznált összes: 135
.uírgyévben folyósított összeg: 500

.'T.örténelemtanárok Egylete '' '''l''.l::l..:.:'..'.' ' . ,'...].,.. Koáasáúsági meÍéHet,:
[EsBo program]
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Tárgyévben felhasmált összeg részletezése

Támogatás tárgyévi fe|használásának szöveges bemutatása

Honlapunkon a hírfigyelés napi rendszerességgel, a Szemle és a szakmai anyagok közreadása heti
rendszerességgel történik' Egyéb információkat (pl. konferenciák, rendezvények) sziikség szerinti
gyakorisággal adunk közre.

A tanításban is alkalmazható családtörténeti életrítinterjrík program egyes anyagainak publikálása a
www.tte.hu oldalon

Metodikai cikksoÍozaÍ kőzl"eadása a www.tte.hu oldalon.

8.2.3. 11-E0028 A történelemtanárok, az érdeklődők folyamatos tájékoztatásaa
2011. évben a TTE portálján ta|álható-

Támogatás tárgyévi felhaszná|ásának szöveges bemutatása

.. Kóztrasznúsági áénenet .
[EsBo Program]

Trímogatiisi program elnevezése: l l.E0028 A történelemtanárok, az érdeklődők
folyamatos üijékoztatisa a 20l l. évben a TTE
Dorlálián található

T Wekerle Sándor Alaokezeló

Támosatás forrása: (X.el központi költségvetés x
iinkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más sazdálkodó

Támosatás időtartama: 20 t |.05.0 !.-20 12.'12.3 1

T I 100
-ebből a t.irsvéwe iutó összeg: 100
.tiirsyévben felhaszÍlált összeg: 100
-tárgyévben folyósitott össz€g: 100

Támogatiís típusa: (X.el ielölve visszatérítendő

vissza nem térítendő x
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Személyi:

Dologi: 100

Felhalmozási:

Összesen: 100



- t -

Honlapunkon a hírfigyelés napi rendszerességgel, a Szemle és a szakmai anyagok közreadása heti
rendszerességgel történik. Egyéb információkat (pl. konferenciráh rendezvények) sztikség szerinti
gyakorisággal adunk közre.

8.2.4. NEA-KK12 TTE 2012.évi működése

elnevezése:

Tárgyévben íelhasznált összeg lészletezése

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Szakmai konferenciák, rendezvények szervezése, széles köni civil és szakmai kapcso1atrendszer
működtetése, szakmai érdekvédelmi és véleményezési tevékenység, portá1ok szerkesztése,
működtetése.

8.2.5. oSI: Társadalmi tényekkel a történelmi megbékélésért

Támogatási pToglam elnevezése:

182

'7 t0

NEA-KJ< | 2 TTE 20l2.évi működésc

2012.05.01 - 20t J.03.20.

oSI: Társadalmi tényekkel a történelmi

2012.10.01.-2013.09.30.

[EsBo program]

-trárgyévben foIyósított összeg:
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T visszatérítendő

vissza nem térítendő x
Tárgyévben felhasmált összeg Íészletezése Személyi:

Dolosi: 7 . 51 I
Felhalmozási:

Összesen: 7,511

Támogatás tárgyéü fe|haszná|ásának szöveges bemutatása

Fiatalok sámára készülő egy-két perces, videómegosztóka tehető, mobilolaa tölthető (illetve
televízióban is lejátsáató) klipeket, szpotokat' kisfilmeket kívánunk készíteni'

A filmeken megielenő témák egy további része olyan múltbeli magyaÍ vagy hazai találmányoka,
tudósoka, művészekre, technológiai vagy egyéb kulturális vívmányoka hívja fel a figyelmet.

Sámos videó fog foglalkozti a legenda övezte magyar ős- és középkor{örténeti (tévképzetek
cáfolatával.

Célunk' hogy a fiatalok, elsősorban a középiskolás korosztiíly sámára érdekes és könnyen érthető
történelmi felvilágosító filmetLídöket készítsünk, melyek segítségével a hamis legendák helyét a tények
vehetik át.

8.2.6. Amerikai Nagykövetség: !smerősök' idegenek

elnevezése:

időtartama:

438

Tárgyévben felhasznált összeg részIete7ése

Összesen:

140
140

438

140

2012.0t.01 - 2013.06.1 5.

[EsBo pro$am]

Támogatás tárgyévi felhaszná|ásának szöveges bemutatása
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A beszélhetés sorozt segítséget a t&ténelmtanáÍok szánára a toleranciríra nevelés erősítése érdekében.
A történelemtanítás eszközein, a történelmi ismereteken keresáÍil lehessen felnémi az eryes
kisebbségekkel, ''idegenséggel'' kapcsolatos ismereteket, felmutatni az eryüttélés lehetőségeinek
keresését, történelmi példtík és aktuális ismeretek segítségével elrné$tse a kölcsönös megértéssel,
együttéléssel kapcsolaÚos magataÍtásmintákat.

[EsBo program]
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Tiirvényszék:
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19657600-r-42
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Történe|emtanárok EgyIete

a kettős könywitelt Yezetíi egyéb szervezetek részére
(4.meltéklet)

A mér|eg fordulónapja: 2012. december 31.

Budapest, 2013. május 1 1 '

1088 Budapest, Múaeum utca 7

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

P.h.

A közzétett adatok kön1vvizsgálattal nincsenek alátiímaszfua.

A gazdálkodó
képviselője

[EsBo program]



Történelemtanárok Egy|cte Oldal: 1

Adószám: |9651600.1.42
Bejegyző határozat száma: 6 PK61585 /90 /15
Nyilvántartási szám: 01/01/13oo

Egyszerűsített éves beszámo|ó mér|ege a kettős könywite|t vczető cgyéb szcrvezetek rószére
(4.mel|ék|et)

A mérleg fordulónapja: 2012. december 3l.

01. 477 209

02. I. Immateriális javak 0 0
03. II. Tárgyi eszközök 471 zo9
04. l  l |.Befektetett pénZügyi eszközök 0 0

u5.

06. I. Készletek 0 0
07. lI. Követelések 93 366
08. 1II'ÉÍékpapíIok 0 t] 603
09. IV. Pénzeszközök 4  118 2 739

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 0

t t . ESZKOZOK OSSZESEN

12.

13 . I. Induló tőke / Jegyzett tőke 6r6 616
1 4 . II. Tőkeváltozás / Eredmény 4 944 3  319
15 . Iu.Lekötött tartalék 0 0
16 . lV. Eftékelési tatalék 0 0
1' t . V. Tárgyéri eredmeny alaptevekenységbö| {közhasznú tevékenységból,; I 833 - 73r
18 . VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbtil 208 758
19. 0 0
20. 753
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
22. II. Hosszú lej áratú kötelezettségek 0 0
23. Iu.Rövid lejáratú kötelezettségek 753 3 845

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 15167

25.

A köZzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Adószám:
Tönényszék:
Bejegyző határozat száma:
Nyi|vántartási szám:

19657600-l-42
0 1 Fővrírosi Törvényszék
6 PK61585/90 / ls
01/01/1306

Történelemtanárok Egylete

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
a kettős könywitelt vezető egyéb szervezetrészére

(5. melléklet)

Beszámo|ási időszak: 2012. ianurír 01. - 2012. december 31.

Budapest, 2013. május l l.

1088 Budapest, Múaeum utca 7

P.h.

A közzétett adatok könywizsgálattal nincsenek aláüímasÍva.

A gaz&ílkodó
képviselője

o
o
|t

lEsBo programl



Történe|emtanárok Egy|ete

Adószám: 1965,7600.1-42
Bejegyző határozat száma: 6 PKól585/90 /l5
Nyilvántartási szám: 0l/0l/130ó

[gyszerűsített b€számo|ó eredménykimutatása a kettős könywitelt vezető egyób szervezet részére (5. melléklet)
Beszámolási idöszak: 2012. január 0l. . 20l2. december 3 l.

Oldal: 2

lOOOHUF
Vá|lalkozrisi' tevékenység
Előző év I Tá.rgyév

I Értékesítés nettó árbevéte|e 185 91 208 758 393 849
2. Aktivált saját teliesítmények értéke 0 0 0 0 0 0
3. Egyéb bevételek 5 652 r0 79J 0 0 5 652 10 793

ebbó|: - tagdíj. alapfuótó| kapon befizetés 5',70 373 0 0 5',7 0 373
- támogatásol 5 082 9 415 0 0 5 082 9 4t5
- adomány 0 | 005 0 0 0 1005

4. Pénzügyi műveIetek bevéteIei 228 r69 0 0 228 169
5 . Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0

ebből: - alaDítótól kaDott befizetés 0 0 0 0 0 0
- támogatások 0 0 0 0 0 0
Összes bevétel (1+-2+3+4+5) 6 06s 1t 0s3 208 758 6 273 11 811
ebből: . közhasznú tevékenvsés bevételei 6 065 l l  0 53 0 0 6 065 11  053

6 Anyagjellegü ráfordítások 5 697 9 975 0 0 5 69'.7 99"t5
1 . SzeméJyi je||egü ráfordítások 1935 | 529 0 0 1935 1 529

ebbőI: vezetö tiszségviseIök junarrísai 0 0 0 0 0 0
8. Énékcsökkenési leirás 258 268 0 0 258 268
9. Egyéb ráfordítások 8 1Z 0 0 8 12
t0. Pénzüevi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0
l l Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0
B. Összes ráíordítás (6+7+8+9+10+l1) 7 898 l t  7U 0 0 7 898 11784

ebből: - közhasznú tevékenvsée ráforditásai 7 898 l L ' 784 0 0 7 898 t t  784
c, Adózás e|fjtti eredmény (A-B) -r 833 -737 208 758 -t 625 , 1

A köZzétett adatok könyvvizs8áIattal nincsenek alátámasztva'

[EsBo program]



Történelemtanárok Egylete

Ád|úszóm: |96576N-142
B€j€6zó hrtározat sdne: 6 PK 61585 /90 /15
Ny|lvíntartÁsi szóm: 01/01/1306

Egyszerűsített beszámoló eredménykinutatísa a kettős könywitelt vezető egyéb szervezet részére (5. melléklet)
Beszámolási idősza'k 2012' iamv& 0|, .2012. december 3l.

12. Adófi zetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0

13. Jóváhas/ott oszblék 0 0 0 0 0 0

Tólékoztrtó ad&tok

IGzponti költségvetési tómogBtás 3 075 | 765 0 0 3 075 | 765
B. Helyi önkoroányzati |tölbégvetési trímogatds I 398 0 0 0 I 398 0
c. Az Európai Unió sfulúdlis alapjaibóL iuetve a Koh&iós Alapból

nvúitott támosatás 0 0 0 0 0 0
D. Normadv támogatés 0 0 0 0 0 0
E. A személyi jövedelanadó megbarározoü részéne,k adózó re'ndelkezése

sz€rinti felhasaálásóÍól szóló 1996. évi cxxW 6ryény alapján kiut8lt
ö8szec 79 .39 0 0 79 39
Kiizszolgáltstási bevétel 0 0 0 0 0 0

A közzétett adatokkönywizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo pmgam]


