
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-31 17:11:09. Érkeztetési szám: EB00537324

01 Fővárosi Törvényszék

Történelemtanárok Egylete

0 1 0 1 1 3 0 6    2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .28



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Történelemtanárok Egylete

1 0 7 5 Budapest

Rumbach Sebestyén utca

3. I. 4.

    

0 1 0 1 1 3 0 6    

0 1 0 0 P k 6 1 5 8 5  1 9 9 0

1 9 6 5 7 6 0 0 1 4 2

Miklósi László

Budapest 2 0 2 1 0 5 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .28



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Történelemtanárok Egylete

134 15

134 15

10 986 9 839

5

10 548 8 965

433 874

6

11 120 9 860

5 271 7 115

616 616

4 743 4 655

-668 1 754

580 90

67 231

67 231

5 782 2 514

11 120 9 860

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .28



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Történelemtanárok Egylete

20 505 580 90 600 595

7 315 8 774 7 315 8 774

329 749 329 749

6 986 7 341 6 986 7 341

2 366 1 632 2 366 1 632

20 3 20 3

7 355 9 282 580 90 7 935 9 372

7 355 9 282 7 355 9 282

4 175 3 672 4 175 3 672

3 432 3 513 3 432 3 513

1 340 1 097 1 340 1 097

326 319 326 319

1 1

89 24 89 24

8 023 7 528 8 023 7 528

8 023 7 528 8 023 7 528

-668 1 754 580 90 -88 1 844

-668 1 754 580 90 -88 1 844

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .28



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Történelemtanárok Egylete

385 385

2 784 3 316 2 784 3 316

234 192 234 192

2 366 1 632 2 366 1 632

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .28



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Történelemtanárok Egylete

1 0 7 5 Budapest

Rumbach Sebestyén utca

3. I. 4.

    

0 1 0 0 P k 6 1 5 8 5  1 9 9 0

0 1 0 1 1 3 0 6    

1 9 6 5 7 6 0 0 1 4 2

Miklósi László

Pedagógiai szolgáltatás, információnyújtás

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevel

ésről 4. § (1) a)-u)

Történelemtanárok, s a történelem iránt érdeklődők

800000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .28



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Történelemtanárok Egylete

1 0 7 5 Budapest

Rumbach Sebestyén utca

3. I. 4.

    

0 1 0 0 P k 6 1 5 8 5  1 9 9 0

0 1 0 1 1 3 0 6    

1 9 6 5 7 6 0 0 1 4 2

Miklósi László

Pedagógiai szolgáltatás, információnyújtás

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevel

ésről 4. § (1) a)-u)

Történelemtanárok, s a történelem iránt érdeklődők

800000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .28



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Történelemtanárok Egylete

1 0 7 5 Budapest

Rumbach Sebestyén utca

3. I. 4.

    

0 1 0 0 P k 6 1 5 8 5  1 9 9 0

0 1 0 1 1 3 0 6    

1 9 6 5 7 6 0 0 1 4 2

Miklósi László

Pedagógiai szolgáltatás, információnyújtás

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevel

ésről 4. § (1) a)-u)

Történelemtanárok, s a történelem iránt érdeklődők

800000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .28



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Történelemtanárok Egylete

1 0 7 5 Budapest

Rumbach Sebestyén utca

3. I. 4.

    

0 1 0 0 P k 6 1 5 8 5  1 9 9 0

0 1 0 1 1 3 0 6    

1 9 6 5 7 6 0 0 1 4 2

Miklósi László

Pedagógiai szolgáltatás, információnyújtás

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevel

ésről 4. § (1) a)-u)

Történelemtanárok, s a történelem iránt érdeklődők

800000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .28



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Történelemtanárok Egylete

1 0 7 5 Budapest

Rumbach Sebestyén utca

3. I. 4.

    

0 1 0 0 P k 6 1 5 8 5  1 9 9 0

0 1 0 1 1 3 0 6    

1 9 6 5 7 6 0 0 1 4 2

Miklósi László

Pedagógiai szolgáltatás, információnyújtás

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevel

ésről 4. § (1) a)-u)

Történelemtanárok, s a történelem iránt érdeklődők

800000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .28



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Történelemtanárok Egylete

1 0 7 5 Budapest

Rumbach Sebestyén utca

3. I. 4.

    

0 1 0 0 P k 6 1 5 8 5  1 9 9 0

0 1 0 1 1 3 0 6    

1 9 6 5 7 6 0 0 1 4 2

Miklósi László

Pedagógiai szolgáltatás, információnyújtás

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevel

ésről 4. § (1) a)-u)

Történelemtanárok, s a történelem iránt érdeklődők

800000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .28



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Történelemtanárok Egylete

1 0 7 5 Budapest

Rumbach Sebestyén utca

3. I. 4.

    

0 1 0 0 P k 6 1 5 8 5  1 9 9 0

0 1 0 1 1 3 0 6    

1 9 6 5 7 6 0 0 1 4 2

Miklósi László

Pedagógiai szolgáltatás, információnyújtás

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevel

ésről 4. § (1) a)-u)

Történelemtanárok, s a történelem iránt érdeklődők

800000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .29



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Történelemtanárok Egylete

1 0 7 5 Budapest

Rumbach Sebestyén utca

3. I. 4.

    

0 1 0 0 P k 6 1 5 8 5  1 9 9 0

0 1 0 1 1 3 0 6    

1 9 6 5 7 6 0 0 1 4 2

Miklósi László

Pedagógiai szolgáltatás, információnyújtás

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevel

ésről 4. § (1) a)-u)

Történelemtanárok, s a történelem iránt érdeklődők

800000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .29



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Történelemtanárok Egylete

1 0 7 5 Budapest

Rumbach Sebestyén utca

3. I. 4.

    

0 1 0 0 P k 6 1 5 8 5  1 9 9 0

0 1 0 1 1 3 0 6    

1 9 6 5 7 6 0 0 1 4 2

Miklósi László

Pedagógiai szolgáltatás, információnyújtás

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevel

ésről 4. § (1) a)-u)

Történelemtanárok, s a történelem iránt érdeklődők

800000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Történelemtanárok Egylete

Cél szerinti juttatás nem volt 0 0

0 0

0 0

Miklósi László elnök - tiszteletdíj 1 096 728

Kopcsik István alelnök - tiszteletdíj 101 0

1 503 945

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Történelemtanárok Egylete

0 0

Lőrinc László alelnök - tiszteletdíj 136 35

Vódli Zolt István bizottmányi tag - tiszteletdíj 0 147

1 503 945

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Történelemtanárok Egylete

0 0

Repárszky Ildikó bizottmányi tag - tiszteletdíj 170 35

1 503 945

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Történelemtanárok Egylete

7 935 9 372

234 192

7 701 9 180

8 023 7 528

3 432 3 513

8 023 7 528

-88 1 844

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Történelemtanárok Egylete

TTE 30 - Évforduló

VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

2019.02.01. - 2020.03.31

2 000

1 066

1 066

0

16

1 050

1 066

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Történelemtanárok Egylete

TTE 30 - Évforduló

VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

2019.02.01. - 2020.03.31

2 000

1 066

1 066

0

16

1 050

1 066

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Történelemtanárok Egylete

TTE Működési költségek támogatása

VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

2020. április 01. - 2020. december 31.

450

450

450

450

450

450

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Történelemtanárok Egylete

TTE Működési költségek támogatása

VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

2020. április 01. - 2020. december 31.

450

450

450

450

450

450

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Történelemtanárok Egylete

Történelemtanárok (30.) Országos Konferenciája

VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

2020.06.01. - 2020.12.31.

800

800

800

800

273

527

800

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  11 .26 .29



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Történelemtanárok Egylete

Történelemtanárok (30.) Országos Konferenciája

VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

2020.06.01. - 2020.12.31.

800

800

800

800

273

527

800
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1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 

A Történelemtanárok Egylete (TTE) iskolatípustól függetlenül minden történelemtanár és a 

történelemtanítás szakmai érdekvédelmi (érdekképviseleti) szervezete. Tagja lehet magyar és nem 

magyar állampolgár egyaránt. Az Egylet előadásokat, vitákat, továbbképzéseket, szakmai 

tanulmányutakat szervez, tankönyveket, taneszközöket tanításhoz, tanuláshoz használható műveket 

készít, jelentet meg, értékesít, közvetít vagy juttat el az iskolákhoz, pedagógusokhoz, érdeklődőkhöz. 

Honlapokat készít, adatbázisokat alakít ki, fejleszt, szakmai műhelyeket működtet, szakvéleményt ad, 

pedagógiai szakmai szolgáltatásokat lát el. Szükség esetén fellép a szakma érdekében. Tagjain kívül 

más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból. Alapvető célja, közhasznú tevékenysége az 

információnyújtás, az információcsere elősegítése a pedagógiai szakmai közéletben; az oktatás, a 

történelemtanítás színvonalának emelése a tanári öntevékenység révén. Az Egyesület 1989-ben alakult, 

Erzsébetváros székhelyű, közhasznú országos szervezet. 

 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A számviteli politika bemutatása 

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A 

számviteli politika meghatározó elemei: 

 
A számviteli politika táblázatos kivonata 

Jellemző Választás 

Könyvvezetés pénzneme HUF 

Beszámoló formája Egyéb szervezet séma 

Mérleg típusa - 

Eredménymegállapítás módja Egyéb szervezet séma 

Eltérő üzleti év Nem 

Könyvvizsgálat Nem 

Tőzsdei jelenlét Nem érintett 

 

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai 

Fő tevékenységi körök: 

 

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 résztvevői történelemtanárok, diákok, 
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egyetemi hallgatók és más érdeklődők voltak. A jelenlévők számát 80 főben kellett korlátoznunk a 

járványügyi intézkedések ill. a rendelkezésre álló terem mérete miatt. Azért, hogy bárki követhesse a 

konferencia eseményeit, 2020-ban először élő közvetítésen (stream-en) keresztül is lehetőséget 

biztosítottunk a részvételre. Így a jelenlévőkön kívül jóval nagyobb közönségünk volt (délelőtti 

ülésszak első fele: 853; második fele: 887; délutáni szakmai vita: 2163 megtekintés), valamint a TTE 

honlapján keresztül is több ezren értesültek a tanácskozásról és az ott elhangzottakról. A stream 

alkalmazása bevált: a korábbi évek videófelvételeihez képest is lényegesen többen követték a 

tanácskozást. Folyamatosan publikáltuk honlapunkon és FB-oldalunkon a konferencia a konferencia 

híreit, az előadások videó- és írásos anyagát. A konferencia weboldala: https://tte.hu/nekunk-masik-

mohacs-kell/ 

- A konferencia állásfoglalása: https://tte.hu/a-tortenelemtanarok-30-orszagos-konferenciaja-utan/ 

- Sajtó megjelenések: 

- https://tte.hu/le-kell-cserelni-a-tortenelmunket-konferenciaelozetes/ 

- https://tte.hu/a-konferencia-szuneteben/ 

- https://tte.hu/finnugorok-helyett-hun-rokonsagrol-tanulnak-az-otodikesek/ 

- https://tte.hu/elkeszultek-az-elso-tankonyvek-amelyek-a-finnugor-helyett-a-hun- rokonsagot-tanitjak/ 

- https://tte.hu/finnugor-helyett-hun-rokonsagot-tanitanak-az-otodik-osztalyosokna k/ 

- https://tte.hu/a-radio-bezs-vendege-reparszky-ildiko-es-miklosi-laszlo/ 

-https:/ /www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/budapesti-tankonyvvita-a-szent-istvan-kiraly- muzeum-

kozepkorasz-torteneszevel-4357072/ 

- https://tte.hu/a-meg-dicsobb-sparta/ 

-https://tte.hu/magyarorszagon-azt-tanitjak -a-kisdiakoknak-hogy-a-szekelyek-ma-is-rovasirassal-irnak/ 

- http://ujkor.hu/content/altenyek-arnyekaban-tte-30-konferencia 

A résztvevők visszajelzései, az élő közvetítések nézettsége, a korábbi évekhez képest kiugróan jelentős 

médianyilvánosság alapján úgy ítéljük meg, hogy a rendezvény igen sikeres volt. Segített a 

résztvevőknek elmélyedni fontos témákban, megismerni a legfrissebb tudományos, kutatási 

eredményeket, illetve megvitatni annak metodikai kérdéseit. 

2. 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. 

3. 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/husz-

oktatasi-es-civil-szervezet-keri-az-uj-alaptanterv-bevezete senek-halasztasat/; https://tte.hu/oktatasi-

szakszervezetek-es-civilek-kerik-hogy-halasszak-el-az-u j-nemzeti-alaptanterv-bevezeteset/; szakmai 

vita az új történelemtankönyvekről (2020.10.10. ld. konferencia); 

4. Euroclio éves konferencia meghirdetése, részvétel online, egyéb Euroclio-projektben való részvétel 

pl. Euroclio workshop Budapesten  https://tte.hu/euroclio-tte-workshop-budapesten/ 

https://tte.hu/tavoktatas-hasznalja-a-tte-keptarat-2-resz-auschwitz/; https://tte.hu/trianon-100-violka-

kelj-fel-menekulunk/; 

5. Metodikai szakanyagok közzététele: pl. https://tte.hu/tavoktatas-hasznalja-a-tte-keptarat/; vaéamint 

szakértőink az alábbi felkérésekben vettek részt:  

- a tanításban használható rövidfilmek, illetve filmrészletek kiválasztása + oktatási segédletek 

kidolgozása (Magyar Filmintézet felkérésére) 
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- tanári továbbképzések szakmai anyagának kidolgozása, fejlesztése, illetve továbbképzések tartása 

6. Portálok: 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, videóverseny diákoknak, projekt-bemutató). 

Fontos siker: nemzetközi innovációs díjat nyert a TTE Tényleg-projektje - SozialMarie 2020. 

https://tte.hu/sozialmarie-2020-kiosztottak-a-tarsadalmi-innovacio-nemzet kozi-dijat/ 

https://tte.hu/az-idei-sozialmarie-dij-nyertesei/ 

https://tte.hu/a-s ozialmarie-nyertesei-kozott-a-tenyleg/ 

https://tte.hu/magyar-nyertesek-sozialmar ie-dij-2020/ 

 

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása 

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják 

be támogatásonként az alábbi táblázatok: 

 

 

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: 2019.02.01. - 2020.03.31  

Támogatás összege (1000HUF)  2,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,066 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,066 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 16 

 Dologi: 1,050 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1,066 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Történelemtanárok Egylete 2019-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Ez alkalomból 

kaptunk támogatást VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzatától, a támogatás felhasználása az alábbiak 

szerint alakult: 

2019-ben: 

- tavaszi közgyűlés, szakmai program: megvalósult, 2019.05.18.; 

- TTE tisztújító közgyűlés megrendezése (személyi, ill. dologi kiadások): megvalósult 2019.10.05; 
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- 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); 

2020-ban: 

- TTE 30 - az egyesület harminc éves munkáját bemutató film készíttetése: a  

szükséges engedélyek beszerzése miatt módosult a határidő 2020.03.31-re; ezért a filmkészíttetési 

költség, (könyvelés, irodavezető) részarányos bérköltség) kifizetésére 2020-ban került sor. A 

filmbemutatót - a járványhelyzet miatt - 2020. szeptemberében tartottuk. 

 

 

Támogatási program elnevezése: TTE Működési költségek támogatása  

Támogató megnevezése: VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020. április 01. - 2020. december 31.  

Támogatás összege (1000HUF)  450 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 450 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 450 

 -tárgyévben folyósított összeg: 450 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 450 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 450 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az elnyert támogatást a TTE működési költségeire használtuk fel: 

- legnagyobb részben  irodabérleti díjunkat finanszíroztuk, amely sajnos annak ellenére, hogy a 

karanténhelyzet miatt jóval kevesebbet tudtuk használni, változatlan összeggel, folyamatosan fizetendő 

költségünk volt; 

- kisebb részben kommunikációs költségekre (postai díjak, honlap munkadíj) fordítottuk a támogatás 

összegét. Így tudtuk ebben az évben is tartani tagjainkkal a kapcsolatot, kiküldeni számukra a 

közgyűlési meghívót, tagdíjértesítőket; ill. a honlapjaink működtetéséhez kapcsolódó technikai, 

rendszergazdai tevékenységet részben finanszírozni; 

- valamint adminisztrációs szolgáltatások közül bankköltségünkre fordítottuk a támogatást. 

 

 

Támogatási program elnevezése: Történelemtanárok (30.) Országos 

Konferenciája 

 

Támogató megnevezése: VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata  
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Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.06.01. - 2020.12.31.  

Támogatás összege (1000HUF)  800 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 800 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 800 

 -tárgyévben folyósított összeg: 800 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 273 

 Dologi: 527 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 800 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

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 támogatást a konferencia megrendezésének alábbi költségeire használtuk fel: 

- személyi költségként: 1 előadónk és 3 vitarésztvevőnk, valamint a levezető elnök díjazására, az 

irodavezető projektre vonatkozó munkabérének egy részére; 

- kommunikációs, adminisztrációs költségként: a vonatkozó a meghívók kiküldésének postadíjára, a 

konferencia résztvevőknek adott TTE-s szájmaszk, valamint a Roll up nyomatcseréjének egy részére, 

ill. a vonatkozó papír-irodaszer költségre; 

- szolgáltatási költségként: a konferencia terembérletének egy részére, a konferencia büfé szolgáltatás 

egy részére; a konferencia élő közvetítésének (videó felvételének) egy részére. 

 

 

Támogatási program elnevezése: OSI  

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. - 2021.12.31.  

Támogatás összege (1000HUF)  4,758 
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 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,201 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 2,201 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 758 

 Dologi: 1,443 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 2,201 

 

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. 2020-ban a TTE működésére kapott támogatást használtuk fel az alábbi célokra: 

- TTE irodavezető bérköltség; 

- bankköltség; 

- irodabérleti díj; 

- könyvelési, számviteli szolgáltatás, tanácsadás díja; 

- kommunikációs költségek: posta, telefon költség; 

- honlapjaink működtetéséhez kapcsolódó technikai, rendszergazdai tevékenység díja; 

- beszerzések: informatikai eszközök (laptop, HDD); 

- TTE vezető tisztségviselők útiköltségtérítése. 

 

 

 

 

Támogatási program elnevezése: Történelemtanárok (30.) Országos 

Konferenciája 

 

Támogató megnevezése: Fővárosi Önkormányzat  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2019.03.01. - 2020.03.31.  

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: 496 
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 Dologi: 504 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1,000 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

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 támogatást a konferencia megrendezésének alábbi költségeire használtuk fel: 

- személyi költségként: 3 előadónk és 1 vitarésztvevőnk díjazására, valamint a 2020. évi TTE-díjazott 

és a projektvezető tiszteletdíjára; 

- TTE vidéki vezetőségi tagok útiköltség térítésére; 

- kommunikációs, adminisztrációs költségekre; 

- szolgáltatási költségként: a konferencia terembérletének egy részére, a konferencia büfé szolgáltatás 

egy részére; a konferencia élő közvetítésének (videó felvételének) egy részére. 

 

 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 

hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem 

jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

3.2. Össze nem hasonlítható adatok 

A Történelemtanárok Egylete mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti 

átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

3.3. Befektetett eszközök 

Befektetett eszközök jelentős tételei 

A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel 

nem szerepel. 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy 

leányvállalattal szemben nem állt fenn. 

3.4. Forgóeszközök 

Forgóeszközök jelentős tételei 
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A mérlegben szereplő készletek, követelések, értékpapírok és pénzeszközök közül a jelentősnek 

minősülő tárgyidőszaki tétele a forgatási célú értékpapír (8.965 eFt). 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn. 

3.5. Aktív időbeli elhatárolások 

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 

tétel nem szerepel. 

3.6. Saját tőke 

Értékelési tartalék jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel. 

3.7. Céltartalékok 

Céltartalékok jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel. 

3.8. Kötelezettségek 

Kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 

szerepel. 

Kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg Egy éven belül esedékes kötelezettségek és Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

sorainak tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Biztosított kötelezettségek 

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított 

kötelezettség nem szerepel. 

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn. 

3.9. Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételei a 

befolyt bevételekből a következő években felhasználásra kerülő összegek (2.514 eFt). 
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4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 

hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 

legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.2. Összehasonlíthatóság 

A Történelemtanárok Egylete eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások 

miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

A Történelemtanárok Egylete adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások 

hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak 

összehasonlításában korrekciót kívánna. 

4.3. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A Történelemtanárok Egylete bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi 

táblázat: 

 
Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 600 7.5 595 6.4 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 

Egyéb bevételek 7 315 92.2 8 774 93.6 

Pénzügyi műveletek bevételei 20 0.3 3 0.0 

Bevételek összesen 7 935 100.0 9 372 100.0 

 

Árbevétel jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként 

- egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg. 

 

Egyéb bevételek jelentős tételei 

Az egyéb bevételekben a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételei a külön bemutatásra kerülő 

támogatások és az adományok. Ez utóbbi összege 1.632 eFt. 

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 

adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 

A tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek a támogatások között kerülnek 

bemutatásra. 
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4.4. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Történelemtanárok Egylete ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi 

táblázat: 

 
Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 4 175 52.0 3 672 48.8 

Személyi jellegű ráfordítások 3 432 42.8 3 513 46.7 

Értékcsökkenési leírás 326 4.1 319 4.2 

Egyéb ráfordítások 1 0.0 0 0.0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 89 1.1 24 0.3 

Ráfordítások összesen 8 023 100.0 7 528 100.0 

 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az anyagjellegű ráfordításokban a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tétele egy filmkészítés (1.000 

eFt.) 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 

adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

 

Egyéb ráfordítások jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Egyéb ráfordítás nem jelenik meg. 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 

adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem 

került elszámolásra. 

5. Tájékoztató adatok 

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 

A beszámolási időszakban a Történelemtanárok Egylete kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem 

bonyolított. 

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái 

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle 

előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor. 
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5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A Történelemtanárok Egylete könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított 

díjak bemutatása nem előírás. 

5.4. Létszámadatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 1 fő. 

 

5.5. COVID-19 hatások 

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Történelemtanárok Egylete gazdálkodására is 

hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem 

jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban megfelelően 

bemutatásra kerültek. 

 



A TTE tevékenysége 2020. 

Fő tevékenységi körök: 

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 résztvevői történelemtanárok, 

diákok, egyetemi hallgatók és más érdeklődők voltak. A jelenlévők számát 80 főben kellett 

korlátoznunk a járványügyi intézkedések ill. a rendelkezésre álló terem mérete miatt. Azért, hogy 

bárki követhesse a konferencia eseményeit, 2020-ban először élő közvetítésen (stream-en) keresztül is 

lehetőséget biztosítottunk a részvételre. Így a jelenlévőkön kívül jóval nagyobb közönségünk volt 

(délelőtti ülésszak első fele: 853; második fele: 887; délutáni szakmai vita: 2163 megtekintés), 

valamint a TTE honlapján keresztül is több ezren értesültek a tanácskozásról és az ott elhangzottakról. 

A stream alkalmazása bevált: a korábbi évek videófelvételeihez képest is lényegesen többen követték a 

tanácskozást. Folyamatosan publikáltuk honlapunkon és FB-oldalunkon a konferencia a konferencia 

híreit, az előadások videó- és írásos anyagát. A konferencia weboldala: https://tte.hu/nekunk-masik-

mohacs-kell/ 

 A konferencia állásfoglalása: https://tte.hu/a-tortenelemtanarok-30-orszagos-konferenciaja-

utan/ 

 Sajtó megjelenések: 

 https://tte.hu/le-kell-cserelni-a-tortenelmunket-konferenciaelozetes/ 

 https://tte.hu/a-konferencia-szuneteben/ 

 https://tte.hu/finnugorok-helyett-hun-rokonsagrol-tanulnak-az-otodikesek/ 

 https://tte.hu/elkeszultek-az-elso-tankonyvek-amelyek-a-finnugor-helyett-a-hun-rokonsagot-

tanitjak/ 

 https://tte.hu/finnugor-helyett-hun-rokonsagot-tanitanak-az-otodik-osztalyosoknak/ 

 https://tte.hu/a-radio-bezs-vendege-reparszky-ildiko-es-miklosi-laszlo/ 

 https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/budapesti-tankonyvvita-a-szent-istvan-kiraly-

muzeum-kozepkorasz-torteneszevel-4357072/ 

 https://tte.hu/a-meg-dicsobb-sparta/ 

 https://tte.hu/magyarorszagon-azt-tanitjak-a-kisdiakoknak-hogy-a-szekelyek-ma-is-

rovasirassal-irnak/ 

 http://ujkor.hu/content/altenyek-arnyekaban-tte-30-konferencia 

A résztvevők visszajelzései, az élő közvetítések nézettsége, a korábbi évekhez képest kiugróan 

jelentős médianyilvánosság alapján úgy ítéljük meg, hogy a rendezvény igen sikeres volt. Segített 

a résztvevőknek elmélyedni fontos témákban, megismerni a legfrissebb tudományos, kutatási 

eredményeket, illetve megvitatni annak metodikai kérdéseit. 

2. 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. 
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3. 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-alaptantervet/; https://tte.hu/husz-

oktatasi-es-civil-szervezet-keri-az-uj-alaptanterv-bevezetesenek-halasztasat/; https://tte.hu/oktatasi-

szakszervezetek-es-civilek-kerik-hogy-halasszak-el-az-uj-nemzeti-alaptanterv-bevezeteset/; szakmai 

vita az új történelemtankönyvekről (2020.10.10. ld. konferencia); 

4. Euroclio éves konferencia meghirdetése, részvétel online, egyéb Euroclio-projektben való részvétel 

pl. Euroclio workshop Budapesten  https://tte.hu/euroclio-tte-workshop-budapesten/ 

https://tte.hu/tavoktatas-hasznalja-a-tte-keptarat-2-resz-auschwitz/; https://tte.hu/trianon-100-violka-

kelj-fel-menekulunk/; 

5. Metodikai szakanyagok közzététele: pl. https://tte.hu/tavoktatas-hasznalja-a-tte-keptarat/; vaéamint 

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 

6. Portálok: 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, videóverseny diákoknak, projekt-bemutató). 

Fontos siker: nemzetközi innovációs díjat nyert a TTE Tényleg-projektje - SozialMarie 2020. 

https://tte.hu/sozialmarie-2020-kiosztottak-a-tarsadalmi-innovacio-nemzetkozi-dijat/ 

https://tte.hu/az-idei-sozialmarie-dij-nyertesei/ 

https://tte.hu/a-sozialmarie-nyertesei-kozott-a-tenyleg/ 

https://tte.hu/magyar-nyertesek-sozialmarie-dij-2020/ 

 

Események: 

Január 

 K11 – Pódiumbeszélgetés az erzsébetvárosi rendszerváltásról. (A beszélgetés résztvevői: 

Molnár István, Simon Péter, Szabó Zoltán és Puskás Attila. Moderátor: Miklósi László, a 

Történelemtanárok Egylete elnöke.) 

 A TTE állásfoglalása a NAT-ról 

Február 

 Kossuth Rádió: Vita az új NAT-ról - Miklósi László - Nánay Mihály (TSZE) 

 Hír TV: Vita az új NAT-ról Miklósi László – Czuczor Gergely (a budaörsi Szent Benedek 

középiskola történelemtanára 

 PDSZ kerekasztal (NAT) Résztvevő Miklósi László (a TTE nevében) és Kopcsik István is.  

 Társadalmi kerekasztal alakulása (Horváth Aladár kezdeményezésére) 

Március 

 NAT-vita az ELTE-n, a TTE részéről Repárszky Ildikó vesz részt 

 Havas a házban N1 TV: Miklósi László és Czuczor Gergely (a budaörsi Szent Benedek 

középiskola történelemtanára) vitája  

 Euroclio-projekt a Kossuth Klubban. Vezeti: Vódli Zsolt István 

 Reggeli személy a Klubrádióban: Repárszky Ildikó, a TTE alelnöke 

Április 

https://tte.hu/havas-a-hazban-miert-eri-ennyi-kritika-az-uj-nemzeti-alaptantervet/
https://tte.hu/husz-oktatasi-es-civil-szervezet-keri-az-uj-alaptanterv-bevezetesenek-halasztasat/
https://tte.hu/husz-oktatasi-es-civil-szervezet-keri-az-uj-alaptanterv-bevezetesenek-halasztasat/
https://tte.hu/oktatasi-szakszervezetek-es-civilek-kerik-hogy-halasszak-el-az-uj-nemzeti-alaptanterv-bevezeteset/
https://tte.hu/oktatasi-szakszervezetek-es-civilek-kerik-hogy-halasszak-el-az-uj-nemzeti-alaptanterv-bevezeteset/
https://tte.hu/euroclio-tte-workshop-budapesten/
https://tte.hu/tavoktatas-hasznalja-a-tte-keptarat-2-resz-auschwitz/
https://tte.hu/trianon-100-violka-kelj-fel-menekulunk/
https://tte.hu/trianon-100-violka-kelj-fel-menekulunk/
https://tte.hu/tavoktatas-hasznalja-a-tte-keptarat/
https://tte.hu/sozialmarie-2020-kiosztottak-a-tarsadalmi-innovacio-nemzetkozi-dijat/
https://tte.hu/az-idei-sozialmarie-dij-nyertesei/
https://tte.hu/a-sozialmarie-nyertesei-kozott-a-tenyleg/
https://tte.hu/magyar-nyertesek-sozialmarie-dij-2020/


 Szabad-e…? A TTE és csatlakozó civil szervezetek közös állásfoglalása járványhelyzet idején 

tartandó érettségivel kapcsolatban 

 Political Capital: Hogyan beszéljünk fiatalokkal megosztó társadalmi kérdésekről? 

(Videókonferencia, a TTE részéről Miklósi László vesz részt.) 

Május 

 A SozialMarie pályázatán nyer a TTE a Tényleg projektje 

 Eleven Emlékmű: Az érettségi és vidéke –Zoom konferencia (A beszélgetés egyik szakértője: 

Repárszky Ildikó, a TTE alelnöke) 

 NAT-vita (Zoom) A vita résztvevői: Hajnal Gabriella (a NAT kormánybiztosa), Ádám Péter 

(szakértő), Horváth Péter (a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke), Miklósi László (a TTE elnöke), 

Nahalka István (oktatáskutató). Vitavezető: Ónody-Molnár Dóra újságíró. 

Június 

 A Népszava tanévzáró teljes oldalas riportja Miklósi Lászlóval 

 Megemlékezésen való részvétel Nagy Imre szobránál, kivégzésének évfordulóján 

Szeptember 

 Ez itt a kérdés! - M5 Vita a NAT-ról (Miklósi László, a TTE elnöke és Nánay Mihály, a TSZE 

elnöke, valamint Szabados György, a vitatott tankönyvek szerzője is részt vesz.) 

 Eleven Emlékmű-megbeszélés. Téma: A tanévkezdés, időszerű témák. Résztvevők: Miklósi 

László, a TTE elnöke, Arató László az ME elnöke, Trencsényi László, vitavezető) 

 TTE Közgyűlés (A Covid19 járvány miatt májusról elhalasztva ekkorra.) 

Október 

 Történelemtanárok (30.) Országos Konferenciája 

 Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete (AME) online konferenciája. Téma: 

Érdekképviselet és autonómia. Előadók: Miklósi László TTE, továbbá Arató László ME, 

Gyetvai Viktor (volt) Független Diákparlament, Nagy Erzsébet PDSZ, Palotás József PSZ, 

Szabó Zoltán Waldorf Szövetség, Trencsényi László Magyar Pedagógiai Társaság, Molnár 

Lajos AME, Naderi Zsuzsanna AME. 

 Euroclio online konferencia - A TTE tagjai, idén először, ingyenesen vehettek részt a 

konferencia előadásain, workshopjain és szakmai vitáin 

November 

 Párbeszéd Tere – Online (NAT-ról Miklósi László; művelődéstörténeti előadások – Kopcsik 

István) 

December 

 Az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata – december 10-i kampány, közös videók: Tanítsd az 

emberi jogokat! 

2020-ban is nagy médianyilvánosságot kapott tevékenységünk. 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. 


