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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

I. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenység 

TTE 2018. évi tevékenységének fő színterei: 

1. Szakmai konferenciák, rendezvények szervezése 

2. Szakmai projektekben való részvétel 

3. Széles körű civil és szakmai kapcsolatrendszer működtetése 

4. Szakmai érdekvédelmi és véleményezési tevékenység 

5. Portálok működtetése 

1. Történelemtanárok 28. Országos Konferenciája 

Az "istenadta" nép. Nép és tömeg a hatalom szemszögéből címmel október 6-án rendeztük meg 

konferenciánkat, amelyet Zsoldos Attila az MTA Filozófiai és Történelemtudományok Osztályának 

elnöke nyitott meg. Előadók: Csepeli György, Bihari Péter, Glant Tibor, Kasznár Attila, Nyirkos 

Tamás. A program részeként kerekasztal-beszélgetést tartottunk a készülő NAT-ról. https://tte.hu/az-

istenadta-nep-nep-es-tomeg-a-hatalom-szemszogebol/ 

2. TTE szakmai projekt 

Elkészült a részletes kritika az OFI kísérleti tankönyvek Történelem 11. című kötetéről, és a hozzá 

kapcsolódó digitális tananyagról, munkafüzetről; valamint az OFI 2017-ben megjelent középiskolai 

történelmi atlaszának a 2016-ban kiadott változathoz képest történt változtatásairól. 

3. Széles körű civil és szakmai kapcsolatrendszer működtetése 

Együttműködési szerződést kötöttünk az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával, valamint 

a Nemzeti Audiovizuális Archívummal, közreműködtünk a Tüntetések, demonstrációk 1988-89 című 

honlap létrehozásában. Mozgalmat indítottunk az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata 70. évfordulóján, 

amelyet 22 civilszervezet írt alá. A mozitól az internetig - A történelem kutatása, bemutatása és tanítása 

a digitális korban címmel kiskonferenciát rendeztünk a Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális 

Alapítvánnyal. A TTE szakértői filmrészleteket válogattak a Magyar Filmintézet felkérésére. 

Fenntartottuk szakmai együttműködésünket a Magyar Nemzeti Múzeummal, az Európai Szülők 

szervezetével, a Magyartanárok Egyesületével, az Osztályfőnökök Országos Egyesületével, a 

TANOSZ-szal, a TIT Kossuth Klubbal, a Magyar Nemzeti Múzeummal, és a Centropa-val. 

4. Szakmai érdekvédelmi és véleményezési tevékenység 

Széles körű civil összefogással elértük, hogy bármely középiskolai történelematlasz használható volt a 

2017/18-as érettségi vizsgán. Ezzel kb. 75 ezer diák történelem érettségijét segítettük. 

5. Portálok 

tte.hu: gondoztuk az oldalt, rendszeresen jelentettünk meg szakanyagokat. 

tenyleg.com: célja, hogy a neten terjedő elképesztő legendákat a maga terepén és eszközeivel cáfolja. 

Egy-egy cikket több ezer felhasználó olvas. 2018-ban elkezdtük a weboldal tartalmi és technikai 

fejlesztését: Vita rovatot indítottunk; technikailag korszerűsítettük a honlapot és a mobil app-ot; 

videókészítő-versenyt hirdettünk középiskolásoknak az oldalon található történelmi legendákról; 10 új 

cikket jelentettünk meg a Cáfolós rovatban és 3 cikket a Vita rovatban. Tevékenységünk 2018-ban is 

nagy médianyilvánosságot kapott: 115 első megjelenésünk volt 43 féle hazai és 5 külföldi médiumban. 

http://tte.hu/tte-a-mediaban 
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2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Pedagógiai szolgáltatás, információnyújtás 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Pedagógiai szolgáltatás, információnyújtás 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 

(1) a)-u) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Történelemtanárok, s a történelem iránt érdeklődők 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,000,000 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

1. A tte.hu folyamatos frissítése aktuális közoktatási, szakmai, civilszervezeti hírekkel, információkkal. 

2. Tényleg!? weboldal tartalmi és technikai fejlesztése, megújítása (2018-19-es projekt): 

a. Vita rovatot indítottunk a honlapon; 

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

c. Videókészítő-versenyt hirdettünk középiskolásoknak a Tényleg!? - oldalon található történelmi 

legendákról; 

d. 10 új cikket jelentettünk meg a Cáfolós rovatban és 3 cikket a Vita rovatban. 

3. Széles körű civil összefogással, több ezer aláírás összegyűjtésével elértük, hogy bármely 

középiskolai történelematlasz használható volt a 2017/18-as érettségi vizsgán. Ezzel kb. 75 ezer diák 

történelem érettségijét segítettük. 

4. Fenti projektünk kapcsán Szabad atlaszválasztást a történelem érettségin! címmel pályáztunk, és 

bekerültünk a Civil díj 2018 legsikeresebb érdekérvényesítési projekt kategória döntősei közé, s 

kitüntető oklevelet nyertünk. 

5. E-story-projekt (bemutató június 18.) A mozitól az internetig - A történelem kutatása, bemutatása és 

tanítása a digitális korban címmel rendeztünk kiskonferenciát a projektgazda Kosztolányi Dezső 

Kávéház Kulturális Alapítvánnyal 2018. június 18-án a Kossuth Klubban. A projekt több európai 

ország részvételével olyan online és mindenki számára elérhető honlapot hozott létre, melyen különféle 

források válnak elérhetővé a nagyközönség számára, és amelyen ezekhez kapcsolódó hasznos 

módszertani ötleteket is találhatnak az érdeklődők. A TTE szakértői részt vettek a projekt tesztelésében, 

valamint beszámoltak tapasztalataikról. 

6. TTE konferenciák, előadások videó és szöveges anyagainak, fotódokumentációjának nyilvánossá 

tétele a TTE honlapján. 

7. Megkaptuk az Etikus adománygyűjtő szervezet címet. Honlapunkon létrehoztuk az Átláthatóság 

menüpontot, ahol transzparenssé tettük adománygyűjtő tevékenységünket. 

8. Együttműködési szerződést kötöttünk az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával 

(ÁBTL), és ennek keretében közreműködtünk a Tüntetések, demonstrációk 1988-89 című honlap 

létrehozásában, amelynek bemutatója október 18-án volt. 

9. Együttműködési szerződést kötöttünk a Nemzeti Audiovizuális Archívummal (NAVA). Ennek 

eredményeként a TTE NAVA-ponttá vált, amely a TTE-tagok, érdeklődők számára lehetővé teszi az 

archívum széles körű használatát. 

10. Mozgalmat indítottunk az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata 70. évfordulóján, néhány hét alatt 22 (!) 

civilszervezet írta alá kezdeményezésünket. A TTE tagjai és szakértői segítettek egyes szakmai 

kutatásokat: 

a. Trianon kutatás - felhívás elküldése TTE-tagoknak, 
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b. Egyetemi hallgatók kutatásai, dolgozatait (interjúk). 

11. Szakértőink filmrészleteket válogattak 

a. a Magyar Filmintézet felkérésére, s azokhoz felhasználási javaslatokat is írtak; 

b. a tüntetések honlapon található dokumentumok tanórai feldolgozásához, valamint kérdéseket, 

feladatokat készítettek az ÁBTL felkérésére. 

12. Tevékenységünk 2018-ban is nagy médianyilvánosságot kapott: 115 első megjelenésünk volt 43 

féle hazai és 5 külföldi (nemzetközi) médiumban. 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Pályázati partnereknek juttatás 0 0 

Összesen: 0 0 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Miklósi László elnök - tiszteletdíj, kiküldetés 627 742 

Kopcsik István alelnök - tiszteletdíj , kiküldetés 70 49 

Lőrincz László alelnök - megbízési díj /Edukal Bt/ 0 198 

Fazekas Csaba bizottmányi tag - tiszteletdíj , kiküldetés 33 51 

Repánszky Ildikó bizottmányi tag - megbízási díj, felhasználói 24 300 

Összesen: 754 1 340 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 10 093 7 722 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 200 175 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 134 108 

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

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 9 759 7 439 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 9 519 7 928 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 3 444 3 010 



-4- 

Történelemtanárok Egylete Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 9 519 7 928 

K. Adózott eredmény 574 - 206 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 

 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  

(két évi bevétel átlaga)     

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  

(két év egybeszámított adózott eredménye)     

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X  

(személyi jellegű ráfordítások aránya)     

Társadalmi támogatottság mutatói     

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X  

(szja 1% a korrigált árbevételhez)     

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  

(közhasznú ráfordítások aránya)     

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 

(közérdekű önkéntesek száma)     

 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Január 

Miklósi László videó nyilatkozata a Független Diákparlament támogatására. 

Kossuth tér - a TTE támogatja a diákok tüntetését. 

Február 

Előadás a Centropa képzésén Győrben. 

Március 

Állampolgári részvétel hete. A TTE rendezvénnyel csatlakozik a felhíváshoz. "Jó atlasszal könnyebb 

tanulni, érettségizni!" címmel tart előadással egybekötött beszélgetést a Közgazdasági 

Politechnikumban tanároknak, és diákoknak. (Civil összefogás az atlaszválasztás szabadságáért.) 

Április 

Egyeztetés az EMMI-ben az OFI-atlasz 3. kiadásáról (Miklósi László, Repárszky Ildikó/Maruzsa 

Zoltán, Kaposi József) 
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TTE Bizottmányi ülés 

Civildíj 2018 Gálaest - a TTE díjat kap! 

Történelem 11. tankönyvelemzés szakmai bemutató/TTE közgyűlés 

Május 

ÁBTL Tüntetések honlap Program felhívása: Május 27. 

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

Bölcsészettudomány a XXI. században, EMMI konferencia, (Kossuth tér 11. Darányi Ignác 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) 

NAVA, ÁBTL, TTE (Az ÁBTL-ben) - együttműködés a rendszerváltás tüntetései honlap projektben 

Megemlékezés Nagy Imre szobránál 

E-Story projekt kiskonferencia 

Augusztus 

Részvétel a PDSZ horányi táborában (Miklósi László) 

Megbeszélés a KLIK elnökénél, Hajnal Gabriellánál (Miklósi László) 

Szeptember 

Részvétel a PDSZ: II. Országos Tantestületi Értekezletén (Helyszín: MUOSZ) 

Részvétel az Okosan a pénzzel c. konferencián a Pénzügyminisztériumban 

Hogyan tovább CKP? Mi lehet a szerepünk, mivel érdemes, mivel lehet foglalkozni a jelenlegi 

helyzetben? (Megbeszélés a PDSZ irodájában) 

Október 

Történelamtanárok (28.) Országos Konferenciája 

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

Etikus adománygyűjtő szervezet címet kap a TTE 

Tüntetések, demonstrációk 1988-89. Honlap-bemutató (ÁBTL) Résztvevők: 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 Emlékmű: Történelemtanítás és emlékezetpolitika (Miklósi László) 

Rendhagyó történelemóra a rendszerváltásról 11. évfolyamosoknak a MU Színházban 

Átláthatóság menüpont -A TTE Átlátható adománygyűjtő szervezet! 

Rendezvény az oktatásról - a PDSZ alakításának 30. évfordulója alkalmából (Kossuth Klub, szervező: 

Mendrey László). 

December 

"Hogyan kezeljük a zsidóság témáját különböző oktatási helyzetekben?" Tom Lantos Intézet (Miklósi 

László, Repárszky Ildikó) 

ENSZ Emberi jogok nyilatkozata - 70. évforduló - mozgalom indítása 
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Álhírek a múltban, áltörténelem ma. Résztvevők Lőrinc László (tenyleg.com, tte alelnök) Pálfi Zoltán 

(Szkeptikus társaság), és Sebő Ferenc (Kétfarkú párt) 

Vódli Zsolt Az EUROCLIO "Learning to Disagree" 2018-tól 2020-ig tartó projektjében vesz részt a 

TTE képviseletében. Bővebben a projektről itt: https://euroclio.eu/projects/learning-to-disagree/ 

 

 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

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

Támogatási program elnevezése: NEA-KK-17-M-0451 TTE Működési támogatás  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2017.04.01. - 2018.03.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  200 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 22 

 -tárgyévben felhasznált összeg:  

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 10 

 Dologi: 12 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 22 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

I. 

1. 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. Történelemszemléletet-formáló Tényleg!? oldal működtetése, fejlesztése, az ahhoz kapcsolódó 

Facebook-oldal gondozása. 

II. 

1. A pedagógus szakmai szervezetek, az érdeklődők tájékoztatása 

2. A TTE-portál népszerűsítése, működtetése, a működtetés terén szerzett tapasztalatok hasznosítása. 

3. TTE-oldal működtetése közösségépítő oldalakon. 
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4. A Törifórum nevű internetes történelemtanári levelezőlista működtetése 

5. A pedagógus szakmai szervezetek széles körű tájékoztatása érdekében rendezvények, eszmecserék 

szervezése, információk cseréje, eljuttatása hagyományos és elektronikus úton. 

Valamennyi fent említett célkitűzés csak úgy érhető el, ha külön-külön, illetve együttesen anyagi 

támogatást tudunk szerezni a megvalósításhoz. 

A szervezet működésének alapja, hogy irodát tartsunk fenn, irodavezetőt alkalmazzunk, rendszeresen 

frissíthessük honlapjainkat, kommunikálni tudjunk tagjainkkal (posta-, telefonköltség), biztosítsuk a 

megfelelő számviteli szolgáltatást, a szükséges irodaszereket, nyomtatványokat. A csekély összegű 

támogatás miatt egyes terveket nem, illetve részlegesen tudtuk megvalósítani. Az alapvető költségek 

finanszírozására fordítottuk az elnyert támogatást, ami némileg hozzájárult alkalmazottunk 

továbbfoglalkoztatásához, további önkéntesek bevonásához az egyesület munkájába, irodabérleti 

díjunkhoz, adminisztratív költségeinkhez (könyvelési díj, irodaszer, bankköltség), kommunikációs 

költségeinkhez (posta, telefon), EUROCLIO tagsági díjunkhoz, valamint vezető tisztségviselőink 

útiköltség térítéséhez. 

 

 

 

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

Támogatási program elnevezése: NEA-KK-18-N-0009 Normatív támogatás  

Támogató megnevezése: Miniszterelnökség  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2018.04.01 - 2019. 03.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  108 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 108 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 108 

 -tárgyévben folyósított összeg: 108 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 33 

 Dologi: 78 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 111 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A szervezet működésének alapja, hogy irodát tartsunk fenn, irodavezetőt alkalmazzunk, rendszeresen 

frissíthessük honlapjainkat, kommunikálni tudjunk tagjainkkal (posta-, telefonköltség), biztosítsuk a 

megfelelő számviteli szolgáltatást, a szükséges irodaszereket, nyomtatványokat. Az alapvető költségek 

finanszírozására fordítottuk az elnyert támogatást, ami hozzájárult alkalmazottunk 

továbbfoglalkoztatásához, irodabérleti díjunkhoz, adminisztratív költségeinkhez (könyvelési díj, 

bankköltség. Így meg tudtuk valósítani: 
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1. A tte.hu folyamatos frissítése aktuális közoktatási, szakmai, civilszervezeti hírekkel, információkkal. 

2. Széles körű civil összefogással, több ezer aláírás összegyűjtésével elértük, hogy bármely 

középiskolai történelematlasz használható volt a 2017/18-as érettségi vizsgán. Ezzel kb. 75 ezer diák 

történelem érettségijét segítettük. 

3. Fenti projektünk kapcsán Szabad atlaszválasztást a történelem érettségin! címmel pályáztunk, és 

bekerültünk a Civil díj 2018 legsikeresebb érdekérvényesítési projekt kategória döntősei közé, s 

kitüntető oklevelet nyertünk. 

4. TTE konferenciák, előadások videó és szöveges anyagainak, fotódokumentációjának nyilvánossá 

tétele a TTE honlapján. 

5. Megkaptuk az Etikus adománygyűjtő szervezet címet. Honlapunkon létrehoztuk az Átláthatóság 

menüpontot, ahol transzparenssé tettük adománygyűjtő tevékenységünket. 

6. Együttműködési szerződést kötöttünk az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával 

(ÁBTL), és ennek keretében közreműködtünk a Tüntetések, demonstrációk 1988-89 című honlap 

létrehozásában, amelynek bemutatója október 18-án volt. 

7. Együttműködési szerződést kötöttünk a Nemzeti Audiovizuális Archívummal (NAVA). Ennek 

eredményeként a TTE NAVA-ponttá vált, amely a TTE-tagok, érdeklődők számára lehetővé teszi az 

archívum széles körű használatát. 

8. Mozgalmat indítottunk az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata 70. évfordulóján, néhány hét alatt 22 (!) 

civilszervezet írta alá kezdeményezésünket. 

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

a. Trianon kutatás - felhívás elküldése TTE-tagoknak, 

b. Egyetemi hallgatók kutatásai, dolgozatait (interjúk). 

10. Szakértőink filmrészleteket válogattak 

a. a Magyar Filmintézet felkérésére, s azokhoz felhasználási javaslatokat is írtak; 

b. a tüntetések honlapon található dokumentumok tanórai feldolgozásához, valamint kérdéseket, 

feladatokat készítettek az ÁBTL felkérésére. 

11. Tevékenységünk 2018-ban is nagy médianyilvánosságot kapott: 115 első megjelenésünk volt 43 

féle hazai és 5 külföldi (nemzetközi) médiumban. 

 

 

7.2.3. Történelemtanárok (27.) Országos Konferenciája FPH030/428-11/2017 
 

Támogatási program elnevezése: Történelemtanárok (27.) Országos 

Konferenciája FPH030/428-11/2017 

 

Támogató megnevezése: Fővárosi Önkormányzat  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2017.06.15. - 2018.01.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  1,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 4 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 4 
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 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 4 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 4 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2017. október 14-én rendeztük meg a TTE 27. országos konferenciáját. Témái: Se nem nagy, se nem 

októberi? Konferencia 1917-ről ill. Reformáció és történelemtanítás - műhelykonferencia. Megnyitó 

előadó: Szilágyi Ákos. Előadók: Krausz Tamás, Sz. Bíró Zoltán, Halász Iván, Márkus Gábor, Dévényi 

Anna. A konferencia állásfoglalásában ajánlást fogalmaztunk meg a készülő NAT-tal kapcsolatban, és 

ismét kiálltunk a szabad tankönyvválasztásért. A Történelemtanárok (27.) Országos Konferenciájának 

anyagi itt találhatók: http://tte.hu/se-nem-nagy-se-nem-oktoberi-konferencia-1917-rol/ 

 

 

7.2.4. Történelemtanárok (28.) Országos Konferenciája FPH030/433-12/2018 
 

Támogatási program elnevezése: Történelemtanárok (28.) Országos 

Konferenciája FPH030/433-12/2018 

 

Támogató megnevezése: Fővárosi Önkormányzat  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2018. 06. 15. - 2019. 01. 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  1,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,000 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 526 

 Dologi: 474 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1,000 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2018. október 6-án rendeztük meg a Történelemtanárok 28. Országos Konferenciáját, Az "istenadta" 

nép. Nép és tömeg a hatalom szemszögéből címmel. A konferenciát Zsoldos Attila az MTA Filozófiai 

és Történelemtudományok Osztályának elnöke nyitotta meg. Megnyitó előadó Csepeli György (prof. 

emeritus, ELTE TÁTK, ME BTK) volt. További előadók: Bihari Péter, Glant Tibor, Kasznár Attila, 

Nyirkos Tamás, akik ezúttal is az előadások után, illetve a kerekasztal-beszélgetés során reflektálhattak 
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egymásra, illetve a hallgatóság kérdéseire. A kerekasztal-beszélgetésre az ebédet követő egy órában 

került sor, majd a szekcióülés következett. Ennek első felében a TTE elnökének vitaindító előadása 

után a NAT-tervezet készítői képviseletében Boronkai Szabolcs röviden bemutatta a koncepciót, ezt 

vita követte, végül a résztvevők megfogalmazták a konferencia állásfoglalását. A konferencia 

programja, az előadások szöveges változata és videó felvétele, fotói, valamint sajtóvisszhangja az 

alábbi linken található: https://tte.hu/az-istenadta-nep-nep-es-tomeg-a-hatalom-szemszogebol/ 

A konferencia résztvevői idén is történelemtanárok, diákok, egyetemi hallgatók és más érdeklődők 

voltak. A regisztrált jelenlévők száma 102 fő volt, de rajtuk kívül több érdeklődő is érkezett a későbbi, 

délutáni programokra. A jelenlévőkön kívül a médianyilvánosságon és a TTE honlapján keresztül több 

ezren értesültek a tanácskozásról, és az ott elhangzottakról. Ez évben is folyamatosan publikáltuk 

honlapunkon, és FB-oldalunkon a konferencia híreit, sajtóvisszhangját, az előadások videó- és írásos 

anyagát. 

 

 

7.2.5. NEA-KK-18-M-0336 TTE Műkösési támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: NEA-KK-18-M-0336 TTE Műkösési támogatás  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2018. április 01. - 2019. március 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  1,500 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,115 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,115 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1,500 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 323 

 Dologi: 792 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1,115 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A szervezet működésének alapja, hogy irodát tartsunk fenn, irodavezetőt alkalmazzunk, rendszeresen 

frissíthessük honlapjainkat, kommunikálni tudjunk tagjainkkal (posta-, telefonköltség), biztosítsuk a 

megfelelő számviteli szolgáltatást, a szükséges irodaszereket, nyomtatványokat. Az alapvető költségek 

finanszírozására fordítottuk az elnyert támogatást, ami hozzájárult alkalmazottunk 

továbbfoglalkoztatásához, további önkéntesek bevonásához az egyesület munkájába, irodabérleti 

díjunkhoz, adminisztratív költségeinkhez (könyvelési díj, irodaszer, bankköltség), kommunikációs 

költségeinkhez (posta, telefon), EUROCLIO tagsági díjunkhoz, valamint vezető tisztségviselőink 

útiköltség térítéséhez. Így az alábbiakat tudtuk megvalósítani: 

1. A tte.hu folyamatos frissítése aktuális közoktatási, szakmai, civilszervezeti hírekkel, információkkal. 
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2. Széles körű civil összefogással, több ezer aláírás összegyűjtésével elértük, hogy bármely 

középiskolai történelematlasz használható volt a 2017/18-as érettségi vizsgán. Ezzel kb. 75 ezer diák 

történelem érettségijét segítettük. 

3. Fenti projektünk kapcsán Szabad atlaszválasztást a történelem érettségin! címmel pályáztunk, és 

bekerültünk a Civil díj 2018 legsikeresebb érdekérvényesítési projekt kategória döntősei közé, s 

kitüntető oklevelet nyertünk. 

4. TTE konferenciák, előadások videó és szöveges anyagainak, fotódokumentációjának nyilvánossá 

tétele a TTE honlapján. 

5. Megkaptuk az Etikus adománygyűjtő szervezet címet. Honlapunkon létrehoztuk az Átláthatóság 

menüpontot, ahol transzparenssé tettük adománygyűjtő tevékenységünket. 

6. Együttműködési szerződést kötöttünk az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával 

(ÁBTL), és ennek keretében közreműködtünk a Tüntetések, demonstrációk 1988-89 című honlap 

létrehozásában, amelynek bemutatója október 18-án volt. 

7. Együttműködési szerződést kötöttünk a Nemzeti Audiovizuális Archívummal (NAVA). Ennek 

eredményeként a TTE NAVA-ponttá vált, amely a TTE-tagok, érdeklődők számára lehetővé teszi az 

archívum széles körű használatát. 

8. Mozgalmat indítottunk az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata 70. évfordulóján, néhány hét alatt 22 (!) 

civilszervezet írta alá kezdeményezésünket. 

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

a. Trianon kutatás - felhívás elküldése TTE-tagoknak, 

b. Egyetemi hallgatók kutatásai, dolgozatait (interjúk). 

10. Szakértőink filmrészleteket válogattak 

a. a Magyar Filmintézet felkérésére, s azokhoz felhasználási javaslatokat is írtak; 

b. a tüntetések honlapon található dokumentumok tanórai feldolgozásához, valamint kérdéseket, 

feladatokat készítettek az ÁBTL felkérésére. 

11. Tevékenységünk 2018-ban is nagy médianyilvánosságot kapott: 115 első megjelenésünk volt 43 

féle hazai és 5 külföldi (nemzetközi) médiumban. 

 

 

7.2.6. OSI: Társadalmi tényekkel a történelmi megbékélésért 
 

Támogatási program elnevezése: OSI: Társadalmi tényekkel a történelmi 

megbékélésért 

 

Támogató megnevezése: Nyílt Társadalom Alapítvány  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2012. 10. 01. - 2014. 07. 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  22,003 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 686 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 686 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
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 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 686 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 686 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A korábbi fejlesztési támogatás értékcsökkenésével arányosan kimutatott elhatárolt összeg. 

 

7.2.7. OSI: Tényleg ("a Projekt") támogatása 
 

Támogatási program elnevezése: OSI: Tényleg ("a Projekt") támogatása  

Támogató megnevezése: Budapesti Nyílt Társadalom Intázet Alapítvány  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2018. 04. 01. - 2019. 12. 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  2,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 993 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 993 

 -tárgyévben folyósított összeg: 2,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 202 

 Dologi: 791 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 993 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

OR2018-42071 Open Society Institute Budapest Foundation - Tényleg!? weboldal fejlesztése 

A tenyleg.com célja, hogy a neten terjedő elképesztő legendákat a maga terepén és eszközeivel cáfolja. 

Egy-egy cikket több ezer felhasználó olvas. 2018-ban elkezdtük a weboldal tartalmi és technikai 

fejlesztését: Vita rovatot indítottunk; technikailag korszerűsítettük a honlapot és a mobil app-ot; 

videókészítő-versenyt hirdettünk középiskolásoknak az oldalon található történelmi legendákról; 10 új 

cikket jelentettünk meg a Cáfolós rovatban és 3 cikket a Vita rovatban; Videókészítő-versenyt 

hirdettünk középiskolásoknak a Tényleg!? - oldalon található történelmi legendákról; 

 

 


