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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/azistenadta-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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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

Cél szerinti juttatás nem volt

0
0

Összesen:

Tárgyidőszak

0
0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Miklósi László elnök - tiszteletdíj, kiküldetés

742
49
198
51
300
1 340

Kopcsik István alelnök - tiszteletdíj , kiküldetés
Lőrincz László alelnök - megbízési díj /Edukal Bt/
Fazekas Csaba bizottmányi tag - tiszteletdíj , kiküldetés
Repánszky Ildikó bizottmányi tag - kiküldetés
Összesen:

Tárgyidőszak

1 096
101
136
48
170
1 551

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

Tárgyidőszak

7 722

7 935

175
0
108

234
0
0

0
7 439
7 928

0
7 701
8 023

3 010

3 432

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
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Előző időszak

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

Tárgyidőszak

7 928
- 206

0
-88

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 - közhasznú szervezetek kiegészítő információi
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
(kiegészítő mellékletből)
Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:
1. Történelemtanárok 29. Országos Konferenciája
RendszerváltásOK címmel október 5-én rendeztük meg konferenciánkat, amelyet Joke van der LeeuwRoord asszony, az EUROCLIO (Európai Történelemtanárok Szövetsége) alapítója, szakmai tanácsadója
nyitott meg. Előadók: Fazekas Csaba, Zsoldos Attila, Hermann Róbert, Hatos Pál, Gyarmati György,
Romsics Ignác. A program részeként kerekasztal-beszélgetést tartottunk az 1989-es rendszerváltásról,
ill. ünnepi közgyűléssel emlékeztünk meg a TTE megalakulásának 30. évfordulójáról.
https://tte.hu/rendszervaltasok/
2. Széles körű civil és szakmai kapcsolatrendszer működtetése:
Fenntartjuk együttműködési megállapodásunkat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával,
valamint a Nemzeti Audiovizuális Archívummal, a Magyar Nemzeti Múzeummal, az Európai Szülők
szervezetével, a Magyartanárok Egyesületével, az Osztályfőnökök Országos Egyesületével, a
TANOSZ-szal, a TIT Kossuth Klubbal és a Centropa-val.
Történelemtanárok Egylete
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Számos civilszervezettel együtt tiltakoztunk a Köznevelési Törvény június 11-én benyújtott
módosításai ellen, valamint Áder János köztársasági elnökhöz is fordultunk a kérdésben.
Civilszervezetekkel együtt szót emeltünk a tudomány szabadságáért. A tudományos kutatás
szabadságáért külön is szót emelt a TTE. 35 civilszervezet egyikeként támogattuk, hogy nyílt
pályázaton és konzultációval dőljön el, ki lesz az új ombudsman. Javaslatot tettünk közzé: Milyen
tankönyvet rendeljünk? Március 15-e alkalmából közös nyilatkozatot tettünk közzé (90 civil szervezet)
közös értékeinkről.
4. Portálok
tte.hu: gondoztuk az oldalt, rendszeresen jelentettünk meg szakanyagokat.
tenyleg.com: célja, hogy a neten terjedő történelmi legendákat a maga terepén és eszközeivel cáfolja.
Egy-egy cikket esetenként több ezer felhasználó olvas. 2018-ban kezdtük el és 2019-augusztusában
zártuk le a projektet, amiben a weboldal tartalmi és technikai fejlesztését, valósítottuk meg: vita rovatot
indítottunk; technikailag korszerűsítettük a honlapot és a mobil app-ot; videókészítő-versenyt
hirdettünk középiskolásoknak az oldalon található történelmi legendákról; értékeltük, és díjaztuk a
pályaműveket; több mint 30 új cikket jelentettünk meg a különböző rovatokban, szakmai bemutatót
tartottunk a projektről.
2019-es sikerünk: A SozailMarie nemzetközi pályázaton több mint 400 nevezett projekt közül a
"Tankönyv közügy" c. projektjével a TTE bekerült a legjobb 33 közé, s meghívást kapott a bécsi
díjátadásra. Bővítettük támogatóink körét, ebben az évben mind az egyesület működését, mind pedig
egyik szakmai projektjét támogatta a VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata.

7.2. Támogatási programok bemutatása (kiegészítő mellékletből)
7.2.1. TTE 30 - Évforduló
Támogatási program elnevezése:

TTE 30 - Évforduló

Támogató megnevezése:

VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.02.20 - 2019.03.31

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

2,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

934

-tárgyévben felhasznált összeg:

934

-tárgyévben folyósított összeg:

2,000

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

405

Dologi:

529

Felhalmozási:
Összesen:

Történelemtanárok Egylete
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A Történelemtanárok Egylete 2019-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Ez alkalomból az
alábbi célokra kértünk és kaptunk támogatást VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzatától, a támogatás
felhasználása az alábbiak szerint alakult:
tavaszi közgyűlés, szakmai program: megvalósult, 2019.05.18.;
TTE tisztújító közgyűlés megrendezése (személyi, ill. dologi kiadások): megvalósult 2019.10.05;
TTE 30 - az egyesület harminc éves munkáját bemutató film készíttetése: megvalósult, a szükséges
engedélyek beszerzése miatt módosult a határidő 2020.03.31-re; valamint két korábbi, megpályázott
támogatást nem kaptunk meg, így teljesen át kellett terveznünk a készítendő filmet, és a költségek
finanszírozását kizárólag ebből a támogatásból tudtuk fedezni;
Történelemtanárok (29.) Országos Konferenciájának megrendezése: megvalósult 2019.10.05. Erre a
rendezvényre az EUROCLIO (a történelemtanár szervezetek európai szövetsége) elnökét is meghívtuk
(személyi és dologi kiadások, részfinanszírozás).

7.2.2. NEA-KK-18-M-0336 TTE Működési támogatás
Támogatási program elnevezése:

NEA-KK-18-M-0336 TTE Működési
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)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

1,500
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

385

-tárgyévben felhasznált összeg:

385

-tárgyévben folyósított összeg:

0

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Dologi:

X
52
333

Felhalmozási:
Összesen:

385

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A szervezet működésének alapja, hogy irodát tartsunk fenn, irodavezetőt alkalmazzunk, kommunikálni
tudjunk tagjainkkal (posta-, telefonköltség), biztosítsuk a megfelelő számviteli szolgáltatást. Az
alapvető költségek finanszírozására fordítottuk az elnyert támogatást, ami hozzájárult alkalmazottunk
továbbfoglalkoztatásához, irodabérleti díjunkhoz, adminisztratív költségeinkhez (könyvelési díj,
bankköltség), kommunikációs költségeinkhez (posta, telefon). Így az alábbiakat tudtuk megvalósítani: a
tte.hu folyamatos frissítése aktuális közoktatási, szakmai, civilszervezeti hírekkel, információkkal.
Történelemtanárok Egylete
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amelyet az ASZÖT monitoroz;
- az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata 70. évfordulóján indított kezdeményezésünket, pályázati projekt
keretében kezdtük el mélyíteni, hálózattá építeni;
- a TTE tagjai és szakértői segítettek egyes szakmai kutatásokat:
egyetemi hallgatók kutatásai, dolgozatait (interjúk);
- szakértőink filmrészleteket válogattak a Magyar Filmintézet felkérésére, s azokhoz felhasználási
javaslatokat is írtak;
- szakértőink a Tüntetések,demonstrációk 1988-1989 című honlapon található dokumentumok tanórai
feldolgozásához, kérdéseket, feladatokat készítettek a VII. kerület Erzsébetváros Rendszerváltás 30
projektje kapcsán;
- tevékenységünk 2019-ban is nagy médianyilvánosságot kapott: közel 100 első megjelenésünk volt
számos hazai és külföldi (nemzetközi) médiumban.

7.2.3. OSI: a Tényleg-weboldal tartalmi-technikai fejlesztésének támogatása
Támogatási program elnevezése:

OSI: a Tényleg-weboldal tartalmi-technikai
fejlesztésének 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)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

2,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

1,007

-tárgyévben felhasznált összeg:

1,007

-tárgyévben folyósított összeg:

0

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

484

Dologi:

523

Felhalmozási:
Összesen:

1,007

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. A 2019-ben megvalósult elemek:
Működtetés

Történelemtanárok Egylete

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]
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szerkesztésének, moderálásának díjazása (Lőrinc László szerkesztő).
A honlap tartalmi bővítése, videóverseny diákoknak
A pályázat keretében az oldal fő anyagait tartalmazó Cáfolós rovatban három új cikkcsoport készült el.
A Legendák az 1956-os forradalomról címmel tíz cikk készült el, ebből kilenc került ki az oldalra. A
cikkeket Eörsi László, a téma kutatója írta.
A rendszerváltás tágabb témakörében két Cáfolós anyag készült. Az egyik, A rendszerváltás előtt
címmel öt cikket tartalmaz, Paár Ádám és Takács Róbert történészek írásait. A rendszerváltás legendái
című témához nyolc cikk készült, Takács Róbert történész tollából. Indítottunk egy új rovatot is Vita
címmel. Ebbe a rovatba két vitaanyag-pár, négy cikk és egy bevezető készült el. Az Aktuális
rovatunkban is közöltünk néhány cikket, mely a rendszerváltáshoz kapcsolódott, szintén Paár Ádám
tollából. A pályázat tartama alatt más aktuális cikkek is készültek. Mindez összesen egy új rovatot, és
három rovaton belül harminchárom cikket jelentett.
Verseny
Videó-versenyt hirdettünk középiskolásoknak a Tényleg honlap anyagaiból. Felhívásunkra összesen 27
három fős csapat jelentkezett Budapestről (8), és az ország más városaiból (19), a versenyben végül 13
csapat vett részt. A verseny során két feladatot kellett teljesíteniük a jelentkezőknek. Egyrészt egy
hatvan kérdésből álló tesztet a Tényleg-oldalon található írások kapcsán, valamint egy 3-5 perces videó
elkészítését, szintén a honlapon található történelmi legendák, tévtanok valamelyikéről. A tesztek,
illetve a beérkező videók összesített pontszámából alakult ki a végső eredmény. A teszteket Lőrinc
László írta és javította, a videókat háromtagú zsűri, Kopcsik István történelemtanár, Lőrinc László
történelemtanár, és Paár Ádám történész bírálta. Egy-kettő kivételével magas színvonalú videók
érkeztek, melyek alkalmasak a honlap ismereteinek terjesztésére, órai felhasználásra, és az oldal
népszerűsítésére. Ki is került tíz videó a tte.hu oldalra. https://tte.hu/a-tenyleg-video-versenyenekeredmenyhirdetese%ef%bb%bf/
Az eredményhirdetésre, és a jutalmak átadására 2019.05.18-án a Kossuth Klubban került sor. Ez
alkalommal a jelenlévőknek be is mutattuk az oldal fejlesztését, új anyagait.

7.2.4. Történelemtanárok (29.) Országos Konferenciája (30/296-163/2019 sz.
támogatási szerz.)
Támogatási program elnevezése:

Történelemtanárok (29.) Országos
Konferenciája (30/296-163/2019 sz.
támogatási szerz.)

Támogató megnevezése:

VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.07.01. - 2020.01.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

1,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

1,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

1,000

-tárgyévben folyósított összeg:

1,000

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Történelemtanárok Egylete

X

Közhasznúsági melléklet
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jogcímenként:

Személyi:

540

Dologi:

460

Felhalmozási:
Összesen:

1,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Történelemtanárok 29. Országos Konferenciája
RendszerváltásOK címmel október 5-én rendeztük meg konferenciánkat, amelyet Joke van der LeeuwRoord asszony, az EUROCLIO (Európai Történelemtanárok Szövetsége) alapítója, szakmai tanácsadója
nyitott meg. Előadók: Fazekas Csaba, Zsoldos Attila, Hermann Róbert, Hatos Pál, Gyarmati György,
Romsics Ignác. A program részeként kerekasztal-beszélgetést tartottunk az 1989-es rendszerváltásról,
ill. ünnepi közgyűléssel emlékeztünk meg a TTE megalakulásának 30. évfordulójáról.
https://tte.hu/rendszervaltasok/

7.2.5. OSI - Működési és emberi jogi projekttámogatás - OR2019-63363
Támogatási program elnevezése:

OSI - Működési és emberi jogi
projekttámogatás - OR2019-63363

Támogató megnevezése:

Foundation Open Society Institute

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.10.01. - 2020.09.30.

Támogatás összege (1000HUF)

4,758
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-tárgyévben felhasznált összeg:

43

-tárgyévben folyósított összeg:

4,758

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

43

X

Személyi:
Dologi:

43

Felhalmozási:
Összesen:

43

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Történelemtanárok Egylete tevékenységének fenntarthatóságáért működési jellegű támogatásra,
továbbá az emberi jogok tanítását civil hálózat építésével segítő projekt költségeinek finanszírozására
nyertünk támogatást. 2019-ben a projekthez kötődő járulékos költségekre használtunk fel.

Történelemtanárok Egylete

Közhasznúsági melléklet
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7.2.6. Rendszerváltás 30. - projekttámogatás
Támogatási program elnevezése:

Rendszerváltás 30. - projekttámogatás

Támogató megnevezése:

VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.01.01. - 2019-12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

850
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

850

-tárgyévben felhasznált összeg:

850

-tárgyévben folyósított összeg:

850

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

329

Dologi:

521

Felhalmozási:
Összesen:

850

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 2019-ben 30 éves TTE, erzsébetvárosi civilszervezetként - pályázati projektjének keretében - közéleti
és szakmai rendezvényekkel támogatta a lokális történelmi emlékezet megismerését, valamint a téma
tanulását, tanítását diákok és pedagógusok számára.
Megvalósult projekt elemek:
Rendszerváltás 30. Rendhagyó továbbképzés Erzsébetvárosban (2019.11.18.)
Szakmai bemutatót és tapasztalatcserét tartottunk az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és
Gimnáziumban erzsébetvárosi pedagógusoknak, és TTE-tagoknak. A rendszerváltás tanításához
Miklósi László interaktív előadásában bemutatta az ÁBTL-Történelemtanárok Egylete-NAVA közösen
létrehozott Tüntetések, demonstrációk 1988-89. honlapját, valamint a Tényleg!?-portál
rendszerváltással foglalkozó írásait, majd beszélgetés következett a téma tanításának nehézségeiről, a
módszertani újítások lehetőségeiről.
Hír, fotók: https://tte.hu/rendszervaltas-30-rendhagyo-tanora-es-beszelgetes/
Rendhagyó történelemóra (2019.12.05.)
Kopcsik István, egyesületünk alelnöke tartott 12. évfolyamos diákoknak rendhagyó órát a
rendszerváltásról.
Hír, fotók: https://tte.hu/rendhagyo-tanora-a-rendszervaltasrol-erzsebetvarosban/
M etodikai cikkek
Két kollégánkat kértük fel, hogy a Tüntetések, demonstrációk 1988-89. honlapjának anyagaiból,
valamint a Tényleg!?-portál rendszerváltással foglalkozó írásaiból egyet-egyet válasszanak ki, és
készítsenek róla metodikai cikket, hogyan lehet alkalmazni a forrásokat a téma tanításakor.
A cikkek itt olvashatók:
https://tte.hu/szabo-marta-maria-a-rendszervaltas-legendai-vitak-akv arium-modszerrel/
Történelemtanárok Egylete
Közhasznúsági melléklet
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gondolatterkepen/

racioi-interaktiv-idovonalon-es-

https://tte.hu/uzenetek-utves ztojeben/
https://tte.hu/ahol-mult-es-jelen-osszeer/
Kerekasztal-beszélgetés a lokális történelmi emlékezet megismeréséért (2020.01.20.)
"Erzsébetváros civil szemmel" címmel szerveztünk kerekasztal-beszélgetést a K11 Művészeti és
Kulturális Központban, ahol a beszélgetőpartnerek felidézték a helyi közélet rendszerváltáskori
történéseit, a 4-igenes népszavazástól, a plakátragasztásokon, az akkor alakuló pártok mozgalmi életén
át, a fontosabb helyi közügyekben született döntésekig. A jó hangulatú két órás beszélgetés résztvevői
voltak: Molnár István, Simon Péter, Puskás Attila, Szabó Zoltán. A beszélgetést Miklósi László, a TTE
elnöke vezette. A rendezvényről videó felvétel és fotódokumentáció is készült.
A videó itt tekinthető meg: https://tte.hu/a-tortenelemtanarok-egylete-rendszervaltas-30-nyilvanoskerekasz tal-beszelgetese/

Történelemtanárok Egylete

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

