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Történe|emtanárok Egylete Oldal: I

Adószám: 19ó57600- l-42
B €jegyző határozat száma: |3 PK6l585/l990/51
Ny i l vántar tás i szám:  0 l /0 l / l306

Egyszerűsített éves beszámoló mér|ege a kettős könyrvitelt vezető egyéb szerv€z€t €k részére
(4.mel|éklet)

A mérleg fordulónapja: 20l8' decembel 3l.

t/.-

IOOOHUF EIőző év Tárgyév

A. Befektetett eszki'zök I 075 256

A.I. Immater i á l i s  javak 804 118

A.II. Tárgyi esZköZök 21r 138
A.I1t. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B. Forgóeszktizök 5 603 6 905
B.I . KésZ| €tek 0 0
B.I I . Kóvetelések 16 0
B.III. ErtékpapÍrok 5 087 6 231
B.IV. PenzeszköZök 500 668

c. Aktív időbeli €lhatárolások 0 0

EszKozoK ÖsszEsEN 6 678 7161

D. saiát tőke 5 5r5 5 359
D.I. Induló töke / Jegyzett tőke 616 616
D.II- Tőkeváltozás / Erednrény 4 375 4 949
D.ll]. Lekötött tartalék 0 0
D.tv. Énék€lési tarta|ék 0 0
D.V. Tárgyévi erednérry alaptevékenységból (közhasznú tevékenységbő|) 204 - 556
D.VI. Tárg1evi eredmen1 r álIaIkozási tevékenysegboI 370 350
E. céltartalékok 0 0
F. lgek 238 282
F.I . Hátrasorolt köte lezettségek 0 0
F.II. Hosszú leiáratú kötelezettségek 0 0
F.III. Rövid lejáratÍl kötelezettségek 238 282
G. Passzív idóbeli elhatárolások 875 1520

FoRRÁsoK osszEsEN 6 678 7 t6l

A közzétett adatok könvwizssálattaI nincsenek alátámasztva'

IEsBo plogÍam]



Adószám:
Törvényszék:
B ejeg ző határ ozlt számaz
Nyilvántartási szám:

19657600-L-42
01 Fővárosi Törvényszék
13 PK61585 /1990151
01/01/1306

Történe|emtanárok Egy|ete

Beszámolási időszak:

Budapest, 2019' május 18.

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 3 I. 4.

2018' január 01. - 2018. december 31.

A közzétett adatok könywizsgiílattal nincsenek alátríÍnasztva.

Egyszerűsített beszámoló eredménykÍmutatása
a kettős könywitelt Yezető €gyéb szervezet részére

(5. melléklet)
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Tiirténe|€mtanárok EgyIete

Adószám: 19657600- l-42
Bejegyző határozát száma: |3 PK 6l585 /l990/5 !
Ny i |vántá r tás i szám:  0 l /0 l / l3Úo

f,gyszerűsített beszámo|ó eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szerv€Z€t részére (5. melléklet)

Beszámolási idószak: 20 | 8' január 0l . - 20l8. december 3l '

Oldal: 2

l OOOHUF
AIaptevékenység

Elöző év 
I 

Tárgyév
Vállalkoási'tevékenység
Előző év 

I 
Tárgyév

tsszesen
t - ,L,rozo ev 
I 

i argyev

Ertékesités nettó árbevétele 2 864 3',70 350 3',72 \ 214
2. Aktivált saját tcljcsítn1én}.ck értóke 0 0 0 0 0
L EByéb bevételek 9 716 6 439 0 9 ',716 6 439

cbból: - tagdij 759 593 0 0 759 593
-  J lJpI lu ló l  kJpott  bef izetes 0 0 0 0 0 0
- támogatásol 8 954 5 84ó 0 0 8 954 5 846
ebból:adomán!'ok 2 165 t ' 745 0 2165 1',745

L Pén7üg} i m(1veIftek bet it( lL. i 5 69 0 0 5 69
Tsszes bevéte| (l+.2+3+4) 9 123 7 312 370 350 10 0s3 1 1"r'

ebból| - köZhaszníl tevéken}'ség bevéte|el 9123 'I 372 0 0 9' .723 '7 3',72
5 . Anyagic| |cgúi úÍbrdítások 5 178 4 041 0 0 5  178 4 041
6 . Szcmr|'r i  je| |cgi i  r i fordítástlk 3 444 3  010 0 0 3 444 3010

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 754 l 066 0 0 '7 54 1066
'7. Ertékcsökkenési Ieírás 892 858 0 0 892 858
E. Egyéb ráÍ.ordítások 5 19 0 5 l 9
9. PénZüg}i mú\ clclek r i i fordit isJi 0 0 0 0 0 0
B. Összes ráfoÍdítás (5+6+7+8+9) 9 519 7 928 0 0 9 519 7 928

ebből: - k.izhasznú tevékenység ráÍbrdításai 9  519 7 928 0 0 9  519 7 928
c. Adóás előtti ercdmény (A-B) 204 -  !50 370 3s0 574 - 206
1 0 . AdótjZctesi köteIezettseg 0 0 0 0 0 0
D. Tárgyévi credmóny (C-l0) 204 -  550 370 350 574 - 206

A közzétett adatok könyvvizsgá|attal nincsenek alátámasztva.

IEsBo program]
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Tiirténelemtanárok Egy|ete

Adószám: t9651600-1 ,42
Bejegyzó határozat száma: l3 PK 6l585 /l990/5|
Nyilvántartási szám: 0l/0|/l306

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könywitelt vezető egyéb szervezet részére (5. me||éklet)

Oldal:

Beszámolási idószak: 20 l8' - 2018. december 31.

1000HUt
Alaptevékenység

E|öző év I Tétwév
Vállalkoási tevékenység
Elözö év I Tárgév

tsszesen
Elözió év 

I 
Tárgyév

Táiékoztató ad.tok

Központi kö|tségvetési támogatás 4 90',1 | 245 0 0 4 90',7 | 245
ebbó|| normatív támogatás 134 108 0 0 t34 108
Helyi önkormányzati kö|tségvetési támogatás 996 I 004 0 0 996 I 004
ebból: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0

C. Az Európai tlnió strukturá|is alapjaiból, il|etve a Kohéziós Alapbó| nyújtott támogatás 0 0 0 0 0 0
D- Az Európai Ijnió kö|tségvetéséből va8y más á||amtól. nemzctközi szervezettól szármi,zó

támosatás 0 0 0 0 0 0
E. A szcméIyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rcndelkezése szerinti l.elhasznólásáról

szóló l996. évi CxxVl' törvény alapián kiutalt összeq 200 115 0 0 200 t75
F. KözszoIgáltatási bevéteI 0 0 0 0 0 0
G. Adományok 2 t65 t ' 7 45 0 0 2 165 1745

A kÓzzétett adatok könyvvizsgá]atta| nincsenek alátámasáva.

IEsBoprograml
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Adósám: |9657600-|-42
Törvényszék 01 Fóvárosi Törvényszék
Beiegző határozat száma: 13 PK 61585 /|990/5|
NvilvántaÉási szám: 0|/01l|306

Történe|emtanárok Egylete

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca3I. 4.

Kiizhasznúsági melléklet
2018.

Budapest' 2019. május l8.

[EsBo prograrn]
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1. Tárgyévben végzett aIapcé| szerinti tevékenvségek bemutatása

I. Tárgyévben végzett alapcéI szerinti tevékenység

TTE 20l8. évi tevékenységének Íő színterei:

] . Szakrlai konÍérenciák. rendezvények szervezése

2. Szakmai projektekben való részvétel

3. Széles körii civi1 és szakmai kapcsolatrendszer működtetése

4. Szakrnai érdekvédelmi és véleménvezési tevékenvség

5. Portálok működtetése

|' Töft énelemtanárok 28. országos Konferenciája

Az '' istenadta', nép. Nép és tömeg a hatalom szemszögébő| círnmel október.6-án rendeáiik meg
konferenciánkat, amelyet Zso|dos Attila az MTA Fi|ozófiai és Tofiéne|emtudományok osztályának
e|nöke nyitott rneg. Elóadók: Csepe|i György' Bilrari Péter, Glant Tibor, Kasznár Attila, Nyirkos
Tamás. A program részeként kerekasáa|-beszé|getéSt taftottunk a készü|ő NAT.ró|. https://tte.hu/az.
istenadta-nep-nep-es-tomeg-a-hatalom-szemszogebol/

2. TTE szakmai projekt

Elkészijlt a részletes kritika az oFI kísérleti tankön1vek Tör1énelem 11. című kötetéről' és a hozzá
kapcsolódó digitális tananyagról, munkafuzetroll valamint az oFI 2017 -ben megjelent középiskolai
töfténelmi at|aszának a 2016-ban kiadott vá|tozathoz képest töltént változtatásairó|'

3 ' Szé|es körű civil és szaknrai kapcsoIatrendszer működtetése

Együttműködési szerzódést kötöttünk az Á||ambiztonsági SzoIgálatok Történeti LeVéltáráVal, vaIamint
a Nemzeti Audiovizuális Archívumnral' közreműkijdtünk a Tüntetések' demonstrációk 1988.89 című
horrlap létrehozásában. Mozgalrriat irrdítotturrk az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata 70. évfordulóján,
amelyet 22 ciVilszeÍvezet írt alá. A mozitól az intenretig - A történelem kutatása, bemutatása és tanítása
a digitális korban címnlel kiskonferenciát rendezttink a Kosáolányi Dezső Kávéház Kulturális
Alapítvánnyal. A TTE szakértői filrnrészleteket válogattak a Magyar Filmintézet felkérésére'
Fenntartottuk szakmai együttműködésünket a Magyar Nemzeti Múzeummal, az Európai Szülők
szervezetéVel, a Magyartanárok Egyesúletével. az osztályfőnökök országos Egyesületével. a
TANOSZ-szal' a TIT Kossuth Klubbal, a Magyar Nemzeti Mítzeummal, és a CentÍopa-val.

4. Szakmai érdekvédelmi és véleményezési tevékenység

Széles körii civil összefogással elértük. hogy bármely középiskolai töfténelematlasz használlrató volt a
20l7118-as érettségi vizsgán. Ezzel kb. 75 ezer diák történelem érettségijét segítetttik.

5. Poftálok

tte'hu: gondoÍuk az oldalt, rendszeresen jelentettünk meg szakanyagokat'

tenyleg.com: célja' hogy a neten terjedó e|képesztó legendákat a maga terepén és eszközeivel cáfolja.
Egy-egy cikket több ezer felhasználó olvas. 20l8-ban elkezdttik a weboldal taftalmi és technikai
fejlesáését: Vita rovatot indítottunk; technikailag korszerűsítetttik a honlapot és a mobil app-ot;
videókészítő-verseny't hirdettünk kiizépiskolásoknak az oldalon található töfténelnri legendákról; l0 ítj
cikket jelentettiink meg a Cáfolós rovatban és 3 cikket a Vita rovatban. Tevékenységtink 2018-ban rs
nagy médianyilvánosságot kapott: l l5 elsó rnegjelenésiink volÍ 43 fé|e hazai és 5 külft'ldi médiumban.
http://tte.hu/tte-a-mediaban

^,-

Közhasznúsági melléklet
IEsBo program]
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2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Pedagógiai szo|gáltatás' információnyújtás

KöZhasZnú tevék

KöZhasznú teVékenységhez kapcsolódó közfeladat, 2011' évi cxc törvény a nenzeti köZnevelésÍől 4' $
I

Közhasznú s a ti'rténeIem ilánt érdeklődők

Közhasznú tevékenvsésból részesü|ők |étszáma: 1,000,000

Közhasznű tevékenység főbb eredményei

1. A tte.hu folyamatos frissítése aktuális közoktatási' szaknai. civi]szervezeti hírekkel, információkkal.

2. TényIeg|? webo]daI tartaImi és teclrnikai fejIesztése' megújítása (2018-l9-es projek1):

a. Vita rovatot indítottunk a hon|apon;

b. Technikailag korszerűsítetttik a honlapot és a mobil app-ot;

c. Videókészítő-versen1t hirdettünk középisko|ásoknak a Tényleg!? . olda|on talá|ható történelrni
legendákróll

d. 10 új cikket j elentetttink meg a Cáfo|ós rovatban és 3 cikket a Vita rovatban.

3. Szé|es körű civil összefogással' több ezer aláírás összegyűjtésével elértük. hogy bámeIy
középiskolai töfténelematlasz haszná|ható volt a 20l7118-as érettségi vizsgán. Ezze| kb' ,75 ezer diák
tönélreIern érensegijet segitettük.

4. Fenti projektünk kapcsán Szabad atlaszválasztást a t.jfténelem érettségin! círnmel pályááunk, és
bekerültünk a Civil díj 20l8 legsikeresebb érdekérvényesítési projekt kategória döntősei közé, s
kitüntető oklevelet nyertiink'

5. E-story-projekt (bemutató június l8') A mozitól az internetig - A töfténelem kutatása, bemutatása és
tanítása a digitális korban címmel rendeztünk kiskonferenciát a projektgazda Kosztolányi Dezső
Kávéház Krrlturális Alapítvánnyal 20l8. június l8.án a Kossuth Klubban. A projekt több európai
ország ÍészvételéVel olyan online és mindenki számára elérheto lronlapot hozott létre' melyen különféle
fonások válnak elérhetővé a nagyközönség számára' és amelyen ezekhez kapcsolódó hasznos
módszeftani ötleteket is találhatnak az érdek|ődők. A TTE szakértói részt vettek a projekt tesáelésében.
valamint beszánroltak tapasaalataikró|'

6' TTE konÍbrenciák, előadások videó és szöveges anyagainak, fotódokumentációjának nyilvánossá
tétele a TTE honlapján.

7. Megkaptuk aZ Etikus adománygyűjto szervezet címet. Honlapunkon létrehoztuk az Atláthatóság
meniipontot, ahol transzparenssé tettük adonlánygyíijto tevékenységünket.

8. Együttműködési szerződést kötöttiink az A||ambiáonsági Szo1gálatok Tijfténeti Levéltárával
(ABTL)' és ennek keretében köZreműkodtünk a Tüntetések' demonstrációk 1988-89 című honlap
létrehozásában, amelynek benrutatója október | 8.án volt.

9. Egytittműködési szerződést kötötttink a Nemzeti Au<liovizuális Archívummal (NAVA). Ennek
eredményeként a TTE NAVA-ponttá vált, anrely a TTE-tagok' érdeklódők számára lehetővé teszt az
archivutn széles köríi hasznáIatát'

l0. Mozgalrnat indítottunk az ENSZ Emberijogok nyilatkozata 70. évfordulóján, néhány hét alatt 22 (!)
civilszervezet írta alá kezdenényezésiinket' A TTE tagiai és szakértói Segítettek egyes szakmai
kutatásokat:

a. Trianon kutatás - t-elhívás elktildése TTE{agoknak,

TörténeIemtanárok EgyIete Közhasznúságim"rrer.r"t I
IEsBo prograrn]
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b. Egyetemi hallgatók kutatásai, dolgozatait (interjúk).

1 l. Szakértőink Íilrnrészleteket vá|ogattak

a. a Magy.ar Filrnintézet felkérésére, s azokhoz felhasználási javaslatokat is írtak:

b. a tüntetések honlapon található dokunrentumok tanórai Í.eldoIgozásához' valamint kérdéseket,
Í.eladatokat készítettek az ABTL t.eIkérésére.

l2. Tevékenységünk 2018-ban is nagy rnédianyilvánosságot kapott: 115 elsó rnegjelenésünk volt 43
Íéle hazai és 5 külft'|di (nernzetközi) nrédiunrban.

3. Cé| szerinti iuttatások kimutatása

Megnevezés ( |000HUF) Előzó idószak Tárgyidószak

Pá|y ázati pannereknek juttatás

Összesen:

Tisztség (I000HUF) E|ózó idő'szak Tárgyidószak

Mik|ósi László elnök - tiszteIetdíi. kikü|detés 142
Kopcsik lstván alelnök. tisáeletdíj ' kikiiIdetés

Lőrincz Lász|ó a|elnök - izesi dii /Edukal Bri 198
Fazekas Csaba tag - tisáeletdíj' kiküldetés 5 l
Repíínszky Ildikó bizotlmányi tag. megbizási díj, felhaszná|ói

Ósszesen: 1340

5. Közhasznű iogá||ás meeállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok ( l000HuF) Elózó idószak Tárryidószak

B. Eves összes bevétel 7 722

C' A személyi j övedelenradi nreghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhaszrrálásáról szó|ó |996. évi CXXVÍ' trv. átutalt 175

49

300

D. KöZsZolgáltatási bevétel

E. Nonnativ tá|r]ogatás

F. Az Európai Unió struktrrrá|is alapjaiból. i lIetve a KohéZiós A|apból nyíÚtott
lamogatas

G' Korrigált árbevétel IB-(C+D+E+F)]
H. Ósszes ráforditás (kiadás)

I' Szenélyi jellegű kiadás

Történelemtanárok Egylete

108

9 759 7 439
9 519 7 928

3 444 3 0 r0

Közhasznúsági melléklet
IEsBo program]
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J. Közhasznú tevékenység ráfoIdításal

L. A szervezet munkájában közreműködó közérdekü önkéntes tevékenységet
végzó személyek száma (a közérdeKi rnkéntes tevékenységról szóló 2005. évi
IxxxV[I. trv.-nek negfelelően) (fó)

6. Erőforrás ellátottság és Társada|mi támogatottsáe mutatói

b) tK1+K2 >:
adózott

c) IOI+I2-Al-.A2
ráfordítások

Cl+92Y161
lo/o a

b) t(J1+J2

ráfordíttások

(közérdekii önkéntesek sáma)

7. Kiegészítő mel|ék|et

7,|.. Az íiz|eti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Január

Miklósi László videó nyi|atkozata a Fiiggetlen Diákpat|ament támogatására.

Kossuth tér - a TTE ttírnogatja a diákok tiintetését.

Február

Előadás a Centropa képzésén Győrben.

Március

Ál|ampo|gríri részvétel hete. A TTE rendezvénnyel csatlakozik a felhíváshoz. ''Jó atlasszal könnyebb
tanulni, érettségizni !.' címmel tart előadással egybekötött beszélgetést a Közgazdasági
Politechnikumban tanríroknak, és diríkoknak. (Civil összefogás az atlaszválasáás szabadságáért.)

Április

Egyeáetés az EMMI-ben az OE|-at|asz 3. kiadásáról (Mik|ósi László' Repárszky Ildikó/Tvlaruzsa
Zoltán, Kaposi József)

[EsBo pogram]
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TTE Bizottmanyi ülés

civildíj 2018 Gálaest - a TTE díjat kap!

Történelem l l. tankönyvelemzés szakmai bemutató/TlE közgyűlés

Május

ABTL Tiintetések honlap Program felhívása: Május 27.

Eleven Emlékmű, Szabadság tér Téma: Az erőszakmentesség esélyei és csapdái

Bölcsészettudomány a XXI. században, EMMI konferencia, (Kossuth tér l 1. Darányi lgnác terem)

Június

Az Üres Padok című konferencián Fontosak.e a mindennapok? Villanások a zsidóság szerepéről a

magyar történelemben címmel ad elő Miklósi László. (Rendező: MAZSIKE)

NAyA, ÁBTL, TTE (Az ABTL.ben) - együttműködés a rendszerváltás tüntetései honlap projektb€n

Megemlékezés Nagy Imre szobráná|

E-Story projekt kiskonferencia

Augusztus

Részvétel a PDSZ horányi táborában (Miklósi László)

Megbeszélés a KLIK elnökénél, Hajnal Gabriellánál (Mik|ósi László)

Szeptember

Részvétel a PDSZ: II. orságos Tantestiileti Értekezletén (He|yszín: MUosZ)

Részvétel az okosan a pénzzel c. konferencián a Pénzügyminisztériumban

Hogyan tovább cKP? Mi lehet a szerepünk, mivel érdemes, mivel lehet foglalkomi a jelenlegi

helyzetben? (Megbeszélés a PDSZ irodájában)

október

Történelamtanárok (28.) országos Konferenciája

Előadás a Centropa továbbképzésén (Miklósi László; Apáczai Gimnázium, Bp.)

Etikus adomámygyűjtő szervezet címet kap a TTE

Tünretések, demonstrációk l988-89. Honlap-bemutató (ÁBTL) Részwevők: ÁBTL' TTE' NAVA.

A TTE és a Centropa közös felhívása: A zsidóság története nálunk . videókészítési verseny.

November

Kócza Levente - egyetemi dolgozathoz: TTE-ről + pályakezdők segítése

Szabadság tér Eleven Emlékmíi: Történelemtanítás és emlékezetpolitika (Miklósi László)

Rendhagyó történelemóra a rendszerváltásról l 1. évfolyamosoknak a MU Színházban

Átláthatóság meniipont .A TTE Átlátható adománygyűjtő szervezet!

Rendezvény az oktatásról - a PDSZ alakíüísának 30. édordulója alkalmából (Kossuth Klub, szervező:
Mendrey László).

December
.'Hogyan kezeljük a zsidóság témáját különböző oktatási helyzetekben?'' Tom Lantos Intézet (Miklósi

László, RepríLrszky lldikó)

ENSZ Emberi jogok nyilatkozata - 70. évforduló - mozgalom indítása
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Alhírek a múltban, áltörténelem ma. Résztvevők Lőrinc László (tenyleg.com, tte alelnök) Pá|fl Zo|tán
(Szkeptikus társaság), és Sebő Ferenc (Kétfarkú páLrt)

Vódli Zsolt Az EUROCLIo ''Learning to Disagree'' 2018-tő| 2020-ig tartó projektjében vesz részt a
TTE képviseletében. Bővebben a projektről itt: https://euroclio.eu/projectVleaming{o-disagree/

7.2. T ámogatátsi programok bemutatása

7.2.1. NEA-KK-17-M-0451 TTE Működési támogatás

elnevezése:

időtartama:

Tárgyévben felhasmált összeg részletezése

Osszesen:

Támogatás tárgyévi felhaszná|ásának szöveges bemutatása

I.

l. A Történelemtanárok (27 .) országos Konferenciája megrendezése.

2. Metodikai cikksorozat közreadása a www.tte.hu oldalon.

3. A TTE szakmai munkájának elmélyítése érdekében célunk az egyesület szakértői körének
kiszélesítése, állandósítása.

4. A helyi szakmai közélet megindítása.

5. Történelemszemléletelformáló Tényleg!? oldal működtetése, fejlesztése, az ahhoz kapcsolódó
Facebook.oldal gondozása.

II.

l . A pedagógus szakmai szervezetek, az érdeklődők táj ékoztatása

2' A TTE-portál népszeríisítése, működtetése, a működtetés terén szeÍzetttapas^alatok hasmosítása.

3' TTB.oldal működtetése közösségépítő oldalakon.

22

10

NEA-KK-I 7-M-045 l TTE MÍikódésr

2017.04.01. - 2018.03.31.

[EsBo pÍogTam]
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4' A TöriÍórum nevű intemetes töfténelemtanári levelezőlista működtetése

5' A pedagógus szaktrrai szenyezetek széles körű tájékoáatáSa érdekében rendezvények, eszmecserék
szervezése, infornrációk cseréje, eljuttatása hagyományos és elektronikus úton.

Valamennyi fent említett célkitűzés csak úgy érhető eI, ha külön-külön, illetve együttesen anyagi
támogatást tudunk szerezni a nregvalósításhoz.

A szervezet működésének alapja, hogy irodát taftsunk fenn, irodavezetőt alkalmazzunk, rendszeresen
frissíthessük honlapjainkat, komnrunikálni tudjunk tag|ainkkal (posta-, telefonköltség), biÍosítsuk a
megfelelő számviteli szolgáltatást. a szükséges irodaszereket, nyomtatványokat. A csekély összegű
támogatás miatt egyes terveket nem, illetve részlegesen tudtuk negvalósítani. Az alapvető költségek
Í\nanszírozására fordítottuk az e|nyert támogatást, ami némileg hozzájáru|t alkalmazotfunk
továbbfoglalkoáatásához, további önkéntesek bevonásához az egyesület munkájába' irodabérleti
dijunkhoz, adrninisztratív költségeink}ez (kön1velési díj, irodaszer, bankkiiltség), kommunikációs
költségeirrkhez (posta' telefon), EURocLIo tagsági díjunkhoz, valamint vezetó tisztségviselőink
útikö|tsés térítéséhez.

7.2.2. NEA-KK-18-N.0009 Normativ támogatás

Támogatás tárgyévi fe|haszná|ásának szöveges bemutatása

A szervezeÍ rníiködésének alapja, hogy irodát taftsunk fenn' irodavezetőt alkalmazzunk, rendszeresen
Íiissíthesstik honlapjainkat, kommunikálni tudjunk tagjainkkal (posta-, telefonköltség), biáosítsuk a
megfele1ő számviteli szoIgá|tatást' a szükséges irodaszereket, nyomtatványokat. Az alapvető költségek
finanszírozására fordítottuk aZ elnyert támogatást, anri hozzájáru|t alkalmazottunk
továbbÍbglalkoztatásához, irodabérleti díjunkhoz' adminisztratív költségeinkhez (köny^.lelési díj,
bankköltség. Igy meg tudtuk valósítani:

Közhasznúsiígi me lléklet
IEsBo progran]

NEA-KK- I 8-N-0009 Normativ

2018.04.01 -  2019.  03.31.

Tá€yévben felhasznált összeg részletezése

Történe|emtanárok Erylete
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l. A tte.hu folyamatos frissítése aktuális köZoktatási' szakmai, civilszervezeti hírekkel, információkkal.

2' Szé|es körű civil összeÍbgással' több ezer a|áírás összegyújtésével elértük, hogy bármely
középiskolai történeletrratlasz használható vo|t a 20l7ll8-as érettségi vizsgán. Ezzel kb.75 ezer diák
tönéneIem érenségijét segítettük.

3. Fenti projektünk kapcsán Szabad atlaszválasztást a töfténelem ér€ttségin! címmel pályáztunk, és
bekerültünk a Civil díj 2018 legsikeresebb érdekéruényesítési projekt kategória döntősei közé, s
kitüntető oklevelet nyertünk.

4' TTE konferenciák, előadások videó és szöveges anyagainak, fotódokurnentációjának nyilvánossá
tétele a TTE honlapján.

5' Megkaptuk az Etikus adonránygyűjtó szervezet cínret. Honlapunkon |étrehoauk az Atláthatóság
Inenüpontot' ahol transzparenssé tettük adon]ánygyűjto tevékenységünket.

ó. Együttműködési szerződést kötöttiink az Á||ambiaonsági Szolgálatok Töfténeti Levéltárával
(ÁBTL)' és ennek keretében közreműködtünk a Tüntetések' demonstrációk l988-89 című honlap
|étrehozásában, ameIynek benrutatója október l 8-án volt.

7. Együttműködési szerzódést kötöttünk a Nemzeti Audiovizuá|is Archívummal (NAVA). Ennek
eredményeként a TTE NAVA.ponttá vált. ame|y a TTE-tagok, érdek|ődők számára lehetővé teszi az
archívum szé|es körű haszná|atát.

8. Mozgalmat indítottunk az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata 70. évfordu|óján, néhány hét a|att 22 (|)
civilszervezet írta alá kezdenrényezésünket.

9. A TTE tagjai és szakéÍői segítettek egyes szakmai kutatásokat:

a' Trianon kutatáS - felhívás €lküldése TTE-tagoknak,

b. Egyetemi ha|lgatók kutatásai' dolgozatait (interjúk).

l 0. Szakértőink fi lmrészleteket válogattak

a' a Mag1'ar Filmintézet feIkérésére' s azokhoz felhasználási j avaslatokat is íÍtak;

b' a tüntetéSek honlapon található dokumentunrok tanórai feldolgozásához' valamint kérdéseket,
feladatokat készítettek az ABTL felkérésére.

ll. Tevékenységünk 20l8-ban is nagy médianyi|vánosságot kapott: ll5 e|ső megjelenésünk volt 43
féle hazai és 5 külfiÖldi (nemzetközi) médiumban.

7.2.3. Történe|emtanárok (27.) Országos Konferenciája FP}J030l428-1112017

Köáasznúsígi melléklet
IEsBo program]

Támogatási progranr elnevezése: Történelemtanárok (27.) országos
Kon|erenciáia FPH0j0/428- l l /20l7

T Fóvárosi tnkormányzat

Támogglá: fojrála: (X-el jelölve) központi kö|tsegvetés

önkormánYzati költsésv€tés

nenrzetköZi forrás

más cazdálkodó
Támosatás idötananta: 2017 . 06 .  t  5 .  -  2018 . 01 . 31 .

Támosatás összese ( l000HU 1.000
-ebbő| a tárgyévre iutó isszeg:

{árgyévben felhasznált összeg:

Történe|emtanárok Erylete
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Támosatás tíDusa: (x-eI
0-rd'tsycvuc 'urf us'rurL u:szcts.

visszatéIítendő

vissza nem téÍítendő x
Tárgyévben felhaszná|t Ósszeg lész|etezése
jogcímenként:

személyi:

Dologi: 4

FeIhaInozási:

Összesen: 4

Támogatás tárgyévi fe|használásának szöveges bemutatása

20l7. október l4-én rendeaük meg a TTE 27. orszÁgos konferenciáját. Témái: Se nem nagyl se nem
októberi? Konferencia l9l7-ről ill. Reformáció és történe|emtanítás . műhelykonferencia. Megnyitó
előadó: Szilágyi Akos. Eloadók: Krausz Tamás' Sz. Bíró Zoltán, Ha|ász |ván, Márkus Gábor, Dévényi
Anna. A konferencia á||ásfoglalásában aján|ást foga|maÍunk meg a készüló NAT-tal kapcso|atban, és
ismét kiá|ltunk a szabad tankönywá|asztásért. A Történelemtanárck (27.) országos Konferenciájának
anyagi itt ta|álhatók: http:i/tte.hu/se-nem-nagy-se-nem.oktoberi.konferencia-l9|7 -Íov

7.2.4, T örténe|emtanárok (28.) országos Konferenciája FPH030/433-12/2018

Támogatási program e]nevezése:

fonása: tX.el

Támogatás idótaÍtama:

Tárgyévben feIhaszná|t összeg részIetezése 526

474

Osszesen: 1,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

20l8. október 6.án rendeatik meg a Történelemtanárok 28. országos Konferenciáját, Az '.istenadta'.

nép' Nép és tömeg a hata|om szemszögéből címmel. A konferenciát Zsoldos Attila az MTA Filozófiai
és Történelerntudományok osáályának elnöke nyitotta meg. Megnyitó elóadó Csepeli György (prof.
emeritus, ELTE TATK, ME BTK) volt' További előadók: Bihari Péter, G|ant Tibor, Kasznár Attila'
Nyirkos Tamás, akik ezílttal is az előadások után, illewe a kerekasáa|-beszélgetés során reflektálhattak

KöáaszÍtúsági melÍéklet
IEsBo program]

TörténeIemtanfuok (28.) országos
FPH030/433-t2/20t8

2018 . 06 .  1 5 .  -  2 019 . 01 . 31 .

Történe|emtanárok Ery|ete

ln
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egymáSra' illetve a hallgatóság kérdéseire. A kerekasztal.beszélgetésre az ebédet kö\'eto egy órában
került sor, nrajd a szekcióülés következett. Ennek első Í.elében a TTE elnökének vitaindító előadása
után a NAT.tervezet készítői képviseletében Boronkai Szabolcs röviden bemutatta a koncepciót, ezt
vita köVette, Végül a résztvevők megfoga|mazták a konferencia állásfogla|ását. A konferencia
programja, az előadások szöVeges változata és videó fe|vétele, fotói, valamint sajtóvisszhanga az
alábbi linken található: https://tte'hu/az-istenadta-nep-nep-eS-tomeg.a.hata1om.szemszogeboI/

A konÍ.erencia résztvevői idén is történelenltanárok, diákok, egyetemi hallgatók és más érdeklődők
voltak. A regisztrált jelenlévők száma l02 fó volt, de rajtuk kívtil több érdeklődő is érkezett a későbbi,
délutáni programokra. A jelenlévőkön kívül a médianyilvánosságon és a TTE honlapján keresáül több
ezren értesültek a tanácskozásró|, és az ott elhangzottakról. Ez évben is folyanratosan publikáltuk
honlapunkon, és FB-o|dalunkon a konferencia híreit, sajtóvisszh angtrát, az előadások videó- és írásos
anvasát'

7.2'5. NEA-KK-18-M-033ó TTE Műkiisési támogatás

időtartama:

Tiifgyévben felhasznált összeg részletezése

Ósszesen: 1 , 1 l 5

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A szeruezet miiködésének alapja' hogy irodát tartsunk fenn' irodavezetót alkalmazzunk, rendszeresen
Íiissíthessiik honlapjainkat, kommunikálni tudjunk tagjainkkal (posta-' telefonköltség), biáosítsuk a
megfelelő Számviteli szolgáltatást' a sztikséges irodaszereket' nyomtatványokat. Az a|apveÍő költségek
finanszírozására fordítottuk aZ elnyert támogatást, ami hozzájáru|t alkalmazottunk
továbbfoglalkoÍatásához, további tinkéntesek bevonásához az egyesület rnunkájába, irodabérleti
díjunkhoz' adminisztratív költségeinkhez (könyvelési díj, irodaszer' bankköltség)' kommunikációs
kö|tségeinkhez (posta, telefon), EURoCLIo tagsági díjunkhoz, valanrint vezető tisaségviselőink
útiköltség térítéséhez. igy az a|ábbiakat tudtuk megvalósítani:

l. A tte.hu Íblyamatos friSSítése aktuáliS köZoktatási, szakmai, civilszenvezeti hírekke|, inÍbrmációkkal.

Közhaszrrúsági melléklet
IEsBo program]

792

NEA.KK- l8-M-0336 TTE Műkösési

20 I  8 '  áor i I is  0 l  .  -  20 l9.  márc ius ]  l  .

Történelemtanárok Egylete

[u
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2. Széles körű civil összefogással' több ezer aláírás összegyűjtésével elértük, hogy bármely
középiskolai töfiénelenratlasz haszná|ható vo|t a 20l7ll8-as érettségi vizsgán. Ezze| kb.75 ezer diák
tö11éneIem erenségÚet segíteniik'

3. Fenti projektünk kapcsán Szabad atlaszválasáást a töfténelem érettségin! címmel pályáztunk, és
bekerültünk a Civil díj 20l8 legsikeresebb érdekérvényesítési projekt kategória döntosei közé, s
kitüntető oklevelet nyertünk.

4. TTE konÍ-erenciák' előadások videó és Szöveges anyagainak. fotódokurnentációjának nyilvánossá
téteIe a TTE honlapján.

5' Megkaptrrk az Etikus adománygyűjtő szervezeÍ círnet. Hon|apunkon létrehoztuk aZ At|áthatóság
menüpontot, ahol transzparenssé tettiik adonránygyűjtó tevékenységünket'

6' Együttműkt]dési szerződést kötötttink az Allambiztonsági Szolgálatok Tör1éneti Levéltárával
(ABTL)' és ennek keretében közreműködtünk a Tüntetések, demonstrációk l988-89 című honlap
|étrehozásában' amelynek bemutatója október l8-án volt.

7. Együttműködési szerzódést kötöttünk a Nemzeti Audiovizuális Archívummal (NAVA). Ennek
eredményeként a TTE NAVA-ponttá vált, amely a TTE{agok' érdeklődők szárnára lehetóvé teszi az
archívum széles körű használatát.

8. Mozgalmat indítottunk az ENSZ Emberi jogok nyiIatkozata 70. évfordulóján, néhány hét a|aft ?2 (|)
civi Iszen.'ezet íft a alá kezdenlényezésünket'

9. A TTE tag|ai és szakértői segítettek egyes szakmai kutatásokat:

a. Trianon kutatás - felhívás elküldése TTEtagoknak,

b. Egyeterni hallgatók kutatásai, dolgozatait (interjúk).

1 0. Szakértőink filmrészleteket vá|ogattak

a. a Magyar Filmintézet felkérésére. s azokhoz felhaszrrálási j avaslatokat is ír1ak;

b' a tüntetések honlapon. található dokumentumok tanórai feldolgozásához, valarriint kérdéseket'
feladatokat készítettek az ABTL felkérésére'

ll. Tevékenységünk 2018-ban is nagy médianyilvánosságot kapott: ll5 első megjelenésünk volt 43
Íéle hazai és 5 kúIfoldi (nemzetkcizi) médiumban.

7.2.ó. oSI: TársadaImi tényekke| a történelmi megbéké|ésért

Támogatási program e]nevezése:

időtartama:

686

Támogatás tipusa: (X-el je|ö lve)

Történelemtanárok Erylete Közhasanúsági melléklet
IEsBo proglam]

oSI: Társadalmi ténvekkel a történelmi

2012 .  1 0 . 01 .  -  2 014 . 07 . 31 .

visszatérítendő

I
I Ay \--
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Támogatís üírgtévi felhaszná|ásának sziiveges bemutatása

A korábbi fejlesaési tá'rnogatrís értékcsökkenésevel anínyosan kimutatott elhatrírolt összeg.

7.2.7. oSI: Tényleg (.'a Projekt'') támogatása

elnevezése:

idötaltama:

Tárgyévben felhasznált össz€g részletezése

tsszesen:

Támogatrís tÉrgrévi felhasznáklsának szöveges bemutatása

oR20l8-42071 open Society Institute Budapest Foundation - Tényleg!? weboldal fejlesáése

A tenyleg.com célja' hogy a neten terjedő elképesáő legendríkat a maga terepén és eszközeivel cáfolja'
Egy.egy cikket több ezer felhasználó o|vas. 2018-ban e|kezdtük a weboldal tartalmi és technikai
fej|esáését: vita rovatot indítottunk; technikailag korszeriisítettiik a honlapot és a mobil app.ot;
videókészítő-versenf hirdettiink közepiskolrísoknak az oldalon ta|álható történe|mi legendákró|; l0 új
cikket jelentettÍink meg a Cáfolós rovatban és 3 cikket a Vita rovatban; Videókészítő-vemenyt
hirdettÍink középiskolásoknak a Tényleg!? - oldalon található történelmi legendákól;

791

vissza nem térítendő x
Tár5lévben felhaszrált lsszeg részletezése Személyi:

Dolosi: ó86
Felhalmozísi:

Összesen: 68ó

2018. 04. 01. - 2019. t2. 31.

[EsBo pogram]


