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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
TTE 2020. 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 30. Országos Konferenciája
1. Jubileumi konferencia: 2020. október 10-én rendeztük meg a Történelemtanárok (30.) Országos
Konferenciáját Nekünk másik Mohács kell? - Emlékezetpolitika, áltörténelem és történelemtanítás
címmel. A konferencia délelőtti ülésszakán előadóink voltak: Klaniczay Gábor, Sz. Bíró Zoltán,
Mitrovits Miklós, Zemplén Gábor. Az előadások után tartottuk a 2019-2020-ban készült, "Miért
fontosak Önök?" című, a 30 éves TTE-t bemutató dokumentumfilmünk premierjét. A délutáni ülésszak
témája a szeptemberben bevezetett új állami történelemtankönyvek szakmai vitája volt "Tankönyvvita
az új történelemtankönyvekről" címmel. Résztvevők: Szabados György történész, tankönyvszerző,
Klima László régész, nyelvész, Repárszky Ildikó a TTE alelnöke, történelemtanár, Kis Sándor
történelemtanár. Vitavezető: Stumpf András. A konferencia weboldala: https://tte.hu/nekunk-masikmohacs-kell/
2. Szakmai projektek:
a. Tanítsuk az Emberi Jogokat! - TTE saját szakmai projekt;
b. Euroclio éves konferencia meghirdetése, részvétel online,
egyéb Euroclio-projektben való részvétel pl. Euroclio workshop https://tte.hu/euroclio-tte-workshopbudapesten/ https://tte.hu/tavoktatas-hasznalja-a-tte-keptarat-2-resz-auschwitz/; https://tte.hu/trianon100-violka-kelj-fel-menekulunk/;
c. Metodikai szakanyagok közzététele: pl. https://tte.hu/tavoktatas-hasznalja-a-tte-keptarat/; valamint
szakértőink az alábbi felkérésekben vettek részt:
- a tanításban használható rövidfilmek, illetve filmrészletek kiválasztása + oktatási segédletek
kidolgozása (Magyar Filmintézet felkérésére)
- tanári továbbképzések szakmai anyagának kidolgozása, fejlesztése, illetve továbbképzések tartása.
3. Széles körű civil és szakmai kapcsolatrendszer működtetése
Továbbra is fenntartottuk széles körű civil és szakmai kapcsolatrendszerünket, ill. emberi jogi
projektünk kapcsán (Emberi jogok tanítása mozgalom) sikerült azt fejleszteni is. Partnerünk többek
között az EJHA, a Roma Parlament, a Szülői Hang Közösség, a Tanítanék Mozgalom, az Amnesty
International, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, TANOSZ, a TIT Kossuth Klub, a Zöld
Kakas Lyceum, Szépművészeti Múzeum, a Haver és a Centrópa Alapítvány.
4. Szakmai érdekvédelmi és véleményezési tevékenység
Szakmai érdekvédelmi, véleményezési tevékenység: állásfoglalások megjelentetése, a tanterv, majd a
tankönyv gyorselemzése és azok közzététele (pl. új történelemtankönyvek, NAT és kerettantervek)
https://tte.hu/havas-a-hazban-miert-eri-ennyi-kritika-az-uj-nemzeti-alaptanterv et/; https://tte.hu/huszoktatasi-es-civil-szervezet-keri-az-uj-alaptanterv-bevezete senek-halasztasat/; https://tte.hu/oktatasiszakszervezetek-es-civilek-kerik-hogy-halasszak-el-az-u j-nemzeti-alaptanterv-bevezeteset/; szakmai
vita az új történelemtankönyvekről (2020.10.10. ld. konferencia);.
5. Portálok
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-2A tte.hu oldal, amelyen rendszeresen jelentetünk meg szakanyagokat, híreket, információkat, valamint
tenyleg.com oldalunk, amelyet 2019-óta fejlesztettünk technikailag és tartalmilag is (30 új cikk
megjelentetése).
Fontos siker: nemzetközi innovációs díjat nyert a TTE Tényleg-projektje - SozialMarie 2020.

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:

800,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
1. A tte.hu folyamatos frissítése aktuális közoktatási, szakmai, civilszervezeti hírekkel, információkkal,
amellyel fontos információs fórumot biztosítunk a pedagógusoknak.
2. Tényleg!? weboldal üzemeltetése, tartalmi fejlesztése, arculati megújítása (2018-20-as projekt):
a. új cikkeket jelentettünk meg;
b. elnyertük a SozialMarie 2020 nemzetközi innovációs díjat, amiből hozzákezdtünk a weboldal
arculati modernizálásához.
Mindezzel fontos szakmai segítséget nyújtunk a történelmet tanító kollégáknak.
3. TTE konferenciák, előadások videó és szöveges anyagainak, fotódokumentációjának nyilvánossá
tétele a TTE honlapján.
4. Idén először élő közvetítésben lehetett követni a Történelemtanárok Országos Konferenciáját,
amellyel az eddiginél lényegesebben több pedagógushoz, érdeklődőhöz juttatunk el korszerű
tudományos ismereteket.
5. Vitát tartottunk a szeptemberben bevezetett új állami történelemtankönyvekről, amelyen részt vett a
tankönyvek egyik szerzője is. Ezzel fontos fórumot és tájékozódási lehetőséget biztosítottunk a
pedagógusoknak (stream-en is követni lehetett a vitát).
6. A 2019-ben, az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata 70. évfordulóján indított "Tanítsuk az emberi
jogokat!" mozgalmat továbbfejlesztettük, december 10-én újabb formában (videóklipek)
népszerűsítettük, és hívtuk fel a figyelmet az emberi jogok tanításának fontosságára.
7. Szakértőink filmrészleteket válogattak a Magyar Filmintézet felkérésére, s azokhoz felhasználási
javaslatokat is írtak, ezzel segítve az online oktatást, ill. a filmalkotások tanórai alkalmazását.
8. 2020-ban is nagy médianyilvánosságot kapott tevékenységünk, s ezzel sokkal több pedagógushoz,
érintetthez (szülők, diákok) jutottak el fontos hírek, információk a történelemoktatással kapcsolatban.
Számos hazai, és több nemzetközi sajtóorgánum, televízió és rádió (pl. BBC; Le Monde; svájci rádió,
ARTE. Die Zeit) foglalkozott szakmai állásfoglalásainkkal, kérdezte véleményünket, ill. hívta meg
vitára képviselőinket (Miklósi László, Repárszky Ildikó, Vódli Zsolt István, Lőrinc László); valamint
Kopcsik István tartott rádiós történelmi"különórát" legalább havi rendszerességgel.
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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

1 096
101
136
0
170
1 503

Kopcsik István alelnök - tiszteletdíj
Lőrinc László alelnök - tiszteletdíj
Vódli Zolt István bizottmányi tag - tiszteletdíj
Repárszky Ildikó bizottmányi tag - tiszteletdíj
Összesen:

Tárgyidőszak

728
0
35
147
35
945

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

7 935

9 372

234
0
0

192
0
0

0
7 701
8 023

0
9 180
7 528

3 432
8 023
-88

3 513
7 528
1 844

0

0

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
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)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
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-4Mutató 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)
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