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Melléklet

Beszámoló
a Budapesti Honismereti Társaság
2O2O. évi tevékenységeiről
E$lesületünk 2O2O. évi tevékenységérejelentós kihatással volt a világjárvány| A tervezett és
elókészített programjaink közül a 1B éve folyamatosan tartott előadóestjeink részben
elhalasztásra kerűltek, a Honismereti Szövetséggel közös konferenciánk (budapesti XVII].
Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia), és az országos szervezetink összes
más konferenciája is 2O21-re halasztódott.
Társaságunk 2O2O. évben is a jóváha5;ott Alapszabálya szerint múködött, taglétszáma
2O2O. december 31-én 74 fővolt (+ 1 tagszervezet), közülttk 6 tagtársunk éves tagdíját még
nem rendezte. Társaságunknak tagjai között eg1, tagszervezete van (Heryvidéki Helytörténeti
Gyújtemény),e5léni tagságunk összetétele részben képviseletíjellegú (civil szervezetek és
köz5rujtemények képviselői, a fővárosi kerületeket képviselók), részben es.éni jogu tagokbó1
állt.

Társaságunk tisztségviselói választott tisztségúkellátásáért - a korábbi évtizedekhez
hasonlóan - juttatásban nem részesültek.
Tagtarsaink elismerései

:

A Honismereti Szövetség a Budapesti Honismereti Társaság felterjesztéséreBóta

Hroskct

tagtársunkat Honismereti Munkáért Emlékéremmeltüntette ki, átadása a járvány miatt
csak 202 1-ben várható. Javaslatunkra Budapesten Honismereti Munkáért Emléklappal
dr, Grüntuald Mária (gimnáziumi igazgató), Saf(tr József (ipartörténeti kutató), Viszket Zol.tan
(Obudai \4úzeum lgazgatő) munkárját isrnerték e1, átnyújtására a járványhelrrzet
következtében Társaságunkat kértéki-e1.

Ujpest Önkormányzata augusztus 2B-án a Yárosháza dísztermébenÚjpestért díj
elismeréssel tüntette kl Rojkó Annamctiát, az Újpesti Helytörteneti Ertesítö szerkesztójét, a
Budapesti Honismereti Társaság taglát, A kitüntetést Déi Tibor, íJjpest polgármestere adta
át

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ online közvetítés
keretében a Mag,ar Nemzeti Galériában tartott 1B. Országos Múzeumpedagógiai Evnyiton,
szeptember 2B-án adták át elsó izben a Családbarát Múzeum oklevelet nyolc intézménynek
- köztúk a XVIII. kerületi Tomory Lajos Múzeumnqk.
A Budapesti Honismereti Társaság tízévestagsági emlékérméjét2o2o-ban három tagunl<
meg. Az emlékérmeketa járvány miatt az
éves online közgyúlésünkön nem tudtuk átadni, az egtéb alkalmakkor, p1. a Budapesti
Históriák eiőadóestjén történt meg,

- Bese Judit, Kiss Emilia, Wilk Janosné - kapta

Eltávozott közülünk Balcls Ottó, Beleznay Andor, KötluéIyesi Oszkdr, dr. Tóth József
tagtársunk, emléküket ke5lelettel őrizzük|

1

szeruezetí élet
trves közgl,úlésünket 2O2O. május 30-án, a járványhelyzetre tekintettel elektronikus
távközlési rendszerek bevonásával tartottuk meg. Tagjaink értesítéserészben e-mailon,
részben ennek hiányában postai úton valósult meg. A Szavazőlapot és az itásbe7i napirendi
pontok anyagait weblapunkon is (Budapesti Heiytörténeti Portál) az ülés meghivójának
mellékleteiként telj e s terj edelmükben közzé tettük.
trg,esületünk elnöke, Breinich Gábor ismertette a Társaság tízévesemlékérméjével
kitüntetettek nevét - átadására a járwányveszély elmúltával kerü1 sor, Az trllenórző és
Számviteli Bizottság (trSZB) elnöke, Feicsan Kalmánné a Társaság 201,9. évi tevékenységeés
gazdáIkodása ellenőrzése során tapasztaltakról a helyszínen felvett je5zzókönyr,,vel számolt
be.

el,őterjesztésében a 2Ol9. évi e5lgsületi beszámolót, a
közhasznúrsági mellékletet, a 2O2O. évi munka- és költségvetési tervet vitattuk meg,
Negyedik napirendi pontja az tr5zebek volt.

A Társaság titkára, Gó.biel Tibor

Elnökségűnk 2020. március ]3-án a közgtújtemények váratlan Iezárása következtében a
Városunk Szerkesztőségében tartotta meg ülését.Napirend elótt Budapest létrehozásának
150. évfordulójára e5. teler,ízíós helytörténeti vetélkedő javaslatát (2022-2023) vitatták meg.

Az előző ülés óta eltelt idószak eseményeiről szóló titkári beszámo1o (Budapesti Históriák
elsó két előadóestje, a járvány következtében a köz5lújtemények lezárása miatt a terwezett
előadóestek azonnali felfüggesztése/elhalasztása. A megújított Városunk - Budapesti

Honismereti Hiradó és Budapesti Helytörténeti Portál vísszalelzései, a Honismereti Szövetség
konferenciáinak elhalasztása, a májusi köz$lúlés távszavazásának kidolgozása, stb.); az
ESZB elnökének (Fencsan Kalmómné)betegség miatt megküldött je5lzőkön},vi beszámolója a
Társaság 2019" évi tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésének tapasztalatairól; a
Társaság 2019. évi e5lestileti beszámoloja, közhasznúsági mellókletének tervezete és 2020.
évi munka- és költségvetési terve; valamint az E5rebek voltak napirendi pontjai.

Elnökségünk 2020. október 29-én, székhelyén, a Neogrády Lászlő Helytörténeti
Gyújteménybena Városunk szerkesztóbizottságával egybevontan tartotta meg második

ülését.Napirendi pontja volt: Titkári beszámoló az e7őző ülés óta eltelt idószak eseményeiről
- Budapesti Históriák elóadásainak ellralasztása, Budapesti Helytörténeti Portá1 múködése,
a Városunk helytörténeti trragaztn (2O2O, évl, 2., 3. és 4.) számának kiadása, anyagi háttér
hián1,353n a Trianon projekt elmaradása - megemlékezések a Városunkban és a Budapesti
Heh,történeti Portáion vaiósultak m€8, a Honismereti Szövetség konferenciáinak
elhalasztása. Elnöki elóterjesztés a Társaság 2O2L évi tevékenységére;a Városunk Budapesti Honismereti Híradó 2O2O. évi számairól, gazdasági hátteréról adott szerkesztői
beszámoló és a szerkesztőbizottság2021. évi lapterwi javaslatai, majd az tr5,ebek zárták az
ülést.

A

2O2O, október 29-én az
Elnökséggel összevontan, tartott ülésén a felelós szerkesztő tájékoztatást adott a 2O2O. évi
1apszámokról. Beszámolója elfogadását követőeí1 a szeTkesztőbizottság tagjai jalraslatot
tettek a2021. évi számok tematikájára,

Az Ellenőrző és Számuiteli Bizottsáq 2O2O. március 5-én a Városrrnk Szerkesztőségében
ellenőrizte a 2019. évi gazdálkodást és a 2OI9. évi irattári anyagot - az e5lesület
tevékenységétaz elóírásoknak és az Alapszabály szerintinek minósítette. Tapasztalatalkrő7
Feicsan K(tlntánné, az ESZB elnöke az trlnökséget a 2O2O. március l3-i ülésén,a Társaság
tagait a 2O2O. május 30-i köz5,úlósen t.lékoztatta.

2O2O. éui teuéke!,aség
2O2O, évben részlegesen megfosztott minket is a társasági élet, a
szeméiyes találkozások örömétó1. Nyolc alkalom helyett csak néglszer találkozhattunk a
Budapesti Históriák előadóestjein, melyek iényegébene$lfajta klubestek is számunkra,

A COVID-19 világjárvány
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Teljes mértékben elmaradtak a Honismereti Szövetség tagjaink által is látogatott
konferenciái - különösen fájdalmasan érintett minket a Budapestre tervezett

kiaclr,ányszerke sztói konferencia elhalasztása.
A járvány ellenére a Budapesti Honismereti Társaság a főváros és kerületei történeti multja
szemPontjábÓ1 jelentós eseménygkgn (konferenciákon sajnos nem, de kiállitásokon,
kÖnYvbemutatókon, koszorúzásokon, emléktábla avatásokon,,. igen) képviseltette magát _
ezekrŐI rendszeresen informálta tagjait kiadványa, a Városunk - Budapesti Honismereti
HÍradó hasábjain, e5rben előzetesen hírt is adott a megújult budapesti Helytörténeti
Portálján. A lapunkban és az emlitett e5lesületi weblapunkon a Társaság tevékenységének
eredményeiről és szervezetí életéról is rendszeresen beszámoltunk.

A járvány kÖvetkeztében a nyolc rendezvényből álló elóadóest-sorozatunkból (Budapesti
Históriák) csak né5l valósult meg (02., O3., 1O,, 11, havi). Ezek áltandó színhelyéül

Budapest F'Óváros Levéltára konferenciaterme szolgált. Adott hónap elsó hetének szerdai
rTaPján, du. 5 órai kezdéssel tartottuk az elóadóesteket - az előadók felkérését,
lebonYolÍtását Gábiel Tibor titkár végezí,eeI. Az alkalmanként 2-2 szakmai elóadásbó1 (vagy
1 helYtörténeti film vetítésébőlés a r:endezójéve1 való be szélgetésból) álló elóadássorozat cé1.;:á
a kerÜletek történeti múltjának feltárása, népszerúsítése,íóvárosi és kerúleti jubileumokraa
fi$'elem feihívása, személyes kapcsolatok létrehozásának lehetove téte].e volt. Az
elÓadásokról elózetest és e5z-e5, esetben részletes ismertetést is adtunk a Városunk
hasábjain és az interneten. trlőadóestjeink in$,enesek és bárki számára látogathatóak
voltak. Megvalósítását Társaságunkon kívül Budapest Főváros Levéltára társszervezőként
(térítésmentesterem és technika biztositása) és az elóadók önkéntes munkája tette lehetőrlé,
A ,,Városunk-Budapestí Honismereti Híradó'' megjelent négl szátla 2O2O. évben is szines
borítÓval és két belsó színes o1dallal, számonként 2O oldalon, 13O0-13O1-13O0-13OO
Pélcliinl'ban, elkészült a 2O2Il7. szám is 1.4OO példányban, 2O oldalon. A kiaclvány
rng3'enesen a fóváros minden kerületébe, közgyllj196ényébe, a szakmai körökhöz
és
elkötelezett lokálpatrtőtákhoz e5laránt eljr_rtott. A N4agyar Posta Hírlapterjesztési ÜzletágáIr
át számonként átlagosan 130 példányt küldtünk ki a Társaság cimlistája, és 250_3OO db
között az előftzet,ők számára, In5renesen számonként átlagosán 3OO peiaar,ry a kerületi
helYtÖrténeti 5.Újteményekben, 2OO példány a F'ővárosi Szabó Ervin rönyvtarban és kerületi
fiókkÖnYvtáraiban, 100 példány a Budapesti Történeti Múzeumban, 1OÓ példány Budapest
FÓváros Levéltárában, 100-200 példány az érintett támogató kerüleiek Polgármesteri
Hivatalában, a fennmaradó példányok címlista alapján és a Budapesti Históriák
elŐadóestjein került feihasználásra * remittendaként csak 10-15 tartalékolt példányunk
van. I{radásának Íinanciális hátterét a Budapesti Honismereti Társaság teremtette meg
(fókérlt elnyert pályázati támogatások, saját pénzbeli forrás + magánsámélyek
- értsd:
felelŐs szerkesztő és a közremúködó szerzőkf fotósok - önkéntes
-.,rrká.i. révén).
A járvánY miatt felértékelódött az internetes tevékenységünk, F'olyamatosan iizemeltettirk
Társaságunk weblapját, a Budapesti Helytörténeti Portált (www.bpht.hu). A rveblap révén
át tudtuk hidalni a Városunk megjelenő számai közti időszakot, naprakész tájékóztatast
adva a fóvárosi helytörténeti eseményekról. A nyitó Híroldatról lehet továbbra is a weblap
felsó részénelhelyezett menüpontokkal (Rólunk, Közglújtemények, Civil szewezeteÉ,
Városunk, Budapesti Históriák, Kapcsolódó oldalak, Kapcsolat) továbblépni, de a Hírolda1
jobb oldalán múködó keresórendszerre1 időbeni és kategóriák szerinti keresés is lehetséges,
VaS/ a jobb szélén1évő léptetéssel (csuszka) lehet a Hiroldal aljára eljutva e5. ujabb keresési
1ehetőségge1 taláikozni fekete alapon (kategoriák, o1dalak). A Városunk mentipontja
,,Városunk-Budapesti Honismereti Híradó" almenüpontban a Városunk összes számának
archívumát tarta7mazza - a Városunk megkapta az on7ine ISSN számot is, és számai 2o2o
janr-Lárjátol az Országos Széchenyi Könyvtár trlektroníkus Perioclika Aclatbázlsában is
megtalálhatÓ. A jelenlegi rendelkezések alapján a Városurrk menüpontban található
Városunk Online almenűpont (Városunk Online - Budapesti Hetytörténeti Szemle) oniine
ISSN számot nem kapott, mivel csak tartalomközlésnek és nem folyóiratnak minósült, trz
azonban továbbra is lehetóvé teszi hosszabb irások és képei közlését is.
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Társaságunk eszközállománya a 15 éves HP típusúszkennerünk üzemképte]enné válása
után egy Canon típusúszkennerrel bóvült. A 2019-ben beszerzett új laptopunk garanciális
javítása után a teljes újrainstallálását kellett elvégeznünk.
202O-ban is kedvezó pályázati évet zár-turrk. Összes bevételünk 2.774 eF't volt (2.039 eFt +
735 eF't értéktrönkéntes munka), összes kjaclástlnk 2.789 eF't (2.054 eFt + 735 eF't értékuL
Önkéntes munka) volt, azaz 2O2O-ban veszteséges évet zártunk (-15 eFt kiadási hiány). A
veszteség a 2019-ben beszerzett számítógépes eszközeink kötelező e$,összegú 169 eFt-os
értékcsökkenési 1eírása volt, amely költségként jelentkezett a könyvelésben.

Társaságunk múködésénekanyagi fedezetét 2O2O. évben is meghatározó naglságban a
PálYázatt támogatások alkották. Ebben az évben tevékenységeink támogatására összesen 2
országos, 11 kerületi szintú pályázatot nyújtottunk be - közülük 2 országos és 1O kerr_ileti
szintű pályázat kapott kedvező elbirálást 2O2O-ban átutalt I.719 eF't értékben, ami több
mint a 2019-ben átutalt (1,690 eF't) pályázati támogatások összege.
Múködésünk fedezéséreaz állami szektoron kívüli források bevonására is törekedtünk
tr&),ik ellrunyt tagtársunk emlékére50 eFt-os adományt kaptunk. trmellett Budapest
Főváros Levéltárával kialakított e5,1111*i,ködés következtében előadóterrnének térítésmentes
használatát bírtuk, a LIBRA Szoftver Kft. által átadott in5renes kettós könyvelési programot
2O2O -ban is használhattuk,
Forintosított önkéntes munka 735 eFt na$zságú volt. Az önkéntes munkák között nem
került dokumentálásra a városunk számaiban közremúködő szerzők honoráriumai és a
kÖzÖlt fotók díjai/jogdíjai: 70 flekk x 1.5O0 Ft x 4 szám= 420,0OO F't; és 40 fotó x 2O0O Ft x 4
szám = 320.000 Ft, összesen 74O eFt értékben - valamint a Budapesti Historiák előaclói (8

közül a dokumentált 6 előadó önkéntes munkája sem került forintosításra (6 elóacló
- 465 eFt), Ezek eredméngeképpen fointosított tényleges kiadáscLinttat (2O2O-ban 2.039 eFt
uolt) nem nőaelte a tényleges önkérttes mut,tkcllr áltctli ,,megtakaitasunk" (2O2o-ban min.

elÓac1o)

7.94O

eF-t).

A 2O2O, érlben iktatókönyvünk alap.lán LO7 iktatott levelet helyeztünk el irattárunkban. A
rendszeres e-mail íorgalomból csak néhány fontos, vas/ anyagi vonzatú 1evé1 került
kinYomtatásra és iktatásra - jelenleg a nem iktatott fontosabb e-mail íorgalom hetente min.
10 levél átlagosan, ami cca. további 52O levelet.jelentett.
Névtelen támogatóinktől 2o2o-ban adójuk 1 7o-os felajánlásaiból 5 eFt-ot kaptunk, ami
alacsonyabb a 20 19, éviné1(11 eF't).
2O2O. évi tagdíjbevételünk 116

eFt volt, ami magasabb, mint a 2OIg. évi (1O4 eFt) volt.

I(ÖszÖnet illeti meg mindazokat, akik erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásukkal lehetővé
tették 2O2O évi céljaink elérését,segítettékmunkánkat.
KÜlÖn is köszönetet mondunk a Társaságunk 2O2O. évi tevékenységéttársadalmi/önkéntes
munkájukkal támogatóknak, honoráriumaikról lemondóknak és a hivatalos tagdíjnál
magasabb összeggel Társaságunk múködési költségeih ez hozzájárulóknak.

A Budapesti Honismereti Társaság tagainak aktív közremúköclése nélkül a 2o2o.

év

feladatait nem végezhettük volna el. Munkájuk, aktív részvéteiükteremti meg alapvetóen a
2O2I. évi múködésünk 1ehetóségét.

Buclapest, 2O2l. február 28
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