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Meghívó 

Kedves Tagtársunk, Kollégánk! 

Tisztelettel meghívjuk a Történelemtanárok Egylete szakmai rendezvényére és éves rendes Közgyűlésére. 
 

Tényleg!? – weboldal fejlesztési projekt szakmai bemutató és díjátadó 

A szakmai rendezvény helye: Kossuth Klub, 1088 Budapest, Múzeum u. 7. fszt. Klubhelyiség 
Időpontja: 2019. május 18., szombat 10.00-11.00 

A Történelemtanárok Egylete tenyleg.com - weboldalának célja, hogy a neten terjedő elképesztő legendákat a maga 

terepén és eszközeivel cáfolja. 2018-ban elkezdtük a weboldal tartalmi és technikai fejlesztését: „Vita”- rovatot 

indítottunk; technikailag korszerűsítettük a honlapot és a mobil app-ot; 23 új cikket jelentettünk meg a Cáfolós 

rovatban és számos írást a Vita, illetve az Aktuális rovatban; videókészítő-versenyt hirdettünk középiskolásoknak az 

oldalon található történelmi legendákról, amelyre szép számmal érkeztek pályaművek. A szakmai rendezvényen 

egyrészt a fejlesztési projekt eredményeit ismertetjük, másrészt a videó-verseny díjait adjuk át. 

Közgyűlés 

A közgyűlés helye: Kossuth Klub, 1088 Budapest, Múzeum u. 7. fszt. Klubhelyiség 

A közgyűlés időpontja: 2019. május 18., szombat 11.00 

A közgyűlés tervezett témái: 
1. A Bizottmány és az EB beszámolója, 2018. évi Mérleg, Eredmény kimutatás - Határozathozatal 
2. A TTE 2018. évi közhasznúsági jelentése - Határozathozatal 
3. A TTE 2019. évi költségvetése - Határozathozatal 
4. Vezető tisztségviselők díjazása - Határozathozatal 
5. Egyebek (a 2019-es év eddigi tevékenységének beszámolója, további tervek, stb.) 

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés a második fordulója 2019. május 18-án 11.30 órakor tartjuk az első 
forduló témáival, annak helyszínén. 

A közgyűlés meghirdetett napirendjéhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések anyaga egyrészt olvasható a tte.hu 
weboldalunkon, másrészt a közgyűlés helyszínen átadjuk azokat, ezen kívül – előzetes időpont egyeztetés esetén 
(tel: /1/318-6002) – a TTE Kossuth Klubban (1088 Budapest, Múzeum utca 7. szám alatt) lévő irodájában a tagság 
számára megtekinthetők. 

Tagdíjfizetés 

Kérjük, amennyiben még nem fizette be tagdíját, mielőbb tegye meg, mert ez elengedhetetlen a TTE működéséhez. 
2019. évi tagdíj 4.500 Ft, a gyesen, illetve nyugdíjban levőknek 2.200 Ft. 

Számlaszámunk: 11705008-20133762. 

Ha teheti, ajánlja fel adójának 1%-át a Történelemtanárok Egyletének! 

Adószám: 19657600-1-42 

Köszönjük! 

Kérjük, vegyen részt Közgyűlésünkön és szakmai rendezvényünkön! 
 

A mielőbbi viszontlátás reményében a TTE Bizottmánya nevében üdvözli: 
 
Budapest, 2019. május 6.       Miklósi László, elnök s.k. 


