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Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

Közhasznúsági melléklet 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete 

székhely: 1119 Budapest, Etele út 55. 

bejegyző határozat száma: 7.Pk.60.672/2007/2. 

nyilvántartási szám: 12681 

képviselő neve: Takács Márta 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 
Egyesületi tagság, közösségi élet alakulása 

 

Egyesület tagságának 2013. év végi létszáma 75 fő volt. Az előző évi tagságból, az időskorból, 
elsősorban egészségügyi helyzetből adódóan 4 fő létszámcsökkenést, 4 fő támogató tagsági 
státuszba átlépést 10 új tag jelentkezése pótolta. A csatlakozókat az újabb „Kattints rá Nagyi!” és 
„Folytassa Nagyi!” tanfolyamot elvégzők, valamint egyéb ismeretségi körből érkezők alkották.  
Ez évben a teljes elnökség tisztújítása megtörtént, miután lejártak a mandátumok.  
Csak a gazdasági felelős személyében történt változás a korábbi felelős halála miatt. 
 
A havonként tervezett közösségi összejövetelek – a nyári szünetet leszámítva – 11 alkalommal 
kerültek megtartásra, amelyekből 8 hivatalos Taggyűlésnek minősült, a szükségszerű taggyűlési 
határozathozatalok miatt.  
Rendszeresen értékelésre kerültek a folyamatosan végzett közhasznú tevékenységeket, 
kiegészítve a közösségi eseményekről készített élménybeszámolókkal következő időszak 
feladatainak tervezésével. 
Az érdeklődési körökre tekintettel, 4 alkalommal klub jellegű összejövetelen  kulturális jellegű 
ismertetők, rövidebb informatikai jellegű tájékoztatások  színesítették a közösség programjait. 
 
Az állandósult taglétszámból és a programok iránt egyre növekvő érdeklődésből következik, hogy 
továbbra is nagy szükség van az Egyesület közhasznú tevékenységeire, annak tovább 
fejlesztésére, bővítésére. 
 
Önkéntes tevékenységeink, közfeladatok, közösségi programok 

 

Az Egyesület fő tevékenysége oktatás, ismeretterjesztés  
 

Az Egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 5322. sorszámon, mint Fogadó önkéntes 
szervezet felvételt nyert a közérdekű önkéntes tevékenységet végző szervek közé.  
A tervezett informatikai és idegen nyelvi ismeretterjesztési tevékenység elvégzése érdekében 11 
fő önkéntessel – határozatlan idejű - egyedi önkéntes szerződéskötés valósult meg.  
 
Az önkéntesek közreműködésével - az Egyesület szervezésében -  számítógépes és idegen 
nyelvi tudásmegosztó, képességfejlesztő foglalkozások  és gyakorlási lehetőségek kerültek 
megszervezésre az időskorú tagok részére. Ezáltal az esélyegyenlőségük, életminőségük az élet 
számos területén javul, így a közszolgáltatások,  egészségügyi szolgáltatások, közművelődési és 
kommunikációs lehetőségeik bővülnek. (65 fő részére évi 40 alkalommal 2-3 órában) 
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Helyi közművelődési tevékenységek 
 

Önszerveződő közösségi, kulturális, turisztikai  közfeladatok a közművelődés jegyében 
 
Az Alapszabály szerinti oktatási, ismeretterjesztési alapfeladat mellett kiemelkedő tevékenység a 
lakosság önszerveződő közösségének létrehozása, a rendszeres önálló kulturális, turisztikai 
programok szervezésével, ismeretterjesztéssel, ezen események dokumentálásával, internetes 
közzétételével. E folyamatos tevékenységek  idősödő tagokat, az egyesülethez  bekapcsolódó 
szép korúak korosztályát aktív életvitelre, egészségesebb életmódra mozgósítják. Az Egyesület 
önálló programjaival saját maga hoz létre értékeket, helyi önkormányzati célkitűzésekből 
 átvállalható tevékenységeket.  
 

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzattól nyert 100 000 Ft támogatási forrással 

kiegészítve, a http://kirandul.hu internetes weboldalon 5 programismertető aktualitásának 
felülvizsgálata és a választék 6 új programmal történő bővítése - fotók és részletes leírások 
nyilvánosságra hozatala – szintén a közművelődési tevékenység eredménye. A felmérések, az 
esélyegyenlőségek biztosítása érdekében, az akadály-mentességi fokozat vizsgálatának 
figyelembe vételével történtek. 
 

A pályázati programokon felül a közösségi életforma fenntartása érdekében ez évben is  10 
alkalommal került sor önálló szervezésű, szakszerű idegenvezetéssel megalapozott 
ismeretterjesztő turisztikai, kulturális programra.    
 
Együttműködési kapcsolatok az idős társadalom közösség építése érdekében 
 

A Budapest Főváros Önkormányzat által alapított Budapesti Művelődési Központ (BMK) és az 
EZÜSTNET Internetező Idősek Országos Egyesülete közötti együttműködési megállapodás 
értelmében, az Egyesület önkéntesei az Intézmény keretén belüli internetezési, gyakorlási 
lehetőséget biztosító e-pont illetve t-pontjában is folyamatosan látnak el teremfelügyeletet, 
szaktanácsadást.  
 

A BMK által szervezett rendezvények megvalósításában az egyesület több tagja - egyedi, 
önkéntes szerződéskötés mellett - különböző feladatokat végez.  Az Egyesület állandó jelleggel, 
egész évben kisegítő tevékenységekkel biztosítja a BMK alaptevékenységébe tartozó, általuk 
megrendezett különböző kulturális rendezvények lebonyolítását 
Az Egyesület  bekapcsolódott nemzetközi programokba, így a BMK szervezésében a 
„Generációk közötti kommunikáció – gondolkozz, cselekedj, önkénteskedj együtt!” projektben 
több tag vesz részt folyamatosan. 
Továbbra is kapcsolatot tart egyes vidéki, hasonló jellegű szervezettel, klubbal, kiemelkedő a 
Tatabányai NetNagyi Klubbal fennálló kapcsolat. Rendszeres, kölcsönös látogatások, 
számítástechnikai előadások, ismeretterjesztések segítik elő a tudás, tapasztalatok megosztását. 
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3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:  

3. 1. közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely:  

    Számítógép használat, informatikai és idegen 
nyelvi ismeretterjesztés az idős lakosság élet-
módjának javítása érdekében /  40 alkalommal 2-3 
órás számítógépes alkalmazásokról szóló 
ismeretátadás, kulturális programokról 
dokumentumok készítése ismeretek gyakorlása,  
 35 alkalommal 4 óra idegen nyelvi 
ismeretterjesztés, gyakorlás 3 csoportban, 

1991. évi XX. törvény 121 § a települési 

önkormányzat és a megye önkormányzatának 

önként vállalt feladata lehet különösen 

a) közösségi kulturális hagyományok és 

értékek ápolásának, a művelődésre, társas 

életre szerveződő közösségek 

tevékenységének, a lakosság életmódja 

javítását szolgáló kulturális célok 

megvalósításának támogatása 

 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  Idős generációba tartozó, közhasznú 

tevékenységet is végző egyesületi tagok 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  65 fő + 25 fő több alkalommal 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A résztvevők életminőségének javítása az 

esélyegyenlőségük megteremtésével, aktív 

életvitel elősegítése a társadalom minden 

területén.  

3. 2. közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely:  

Önszerveződő közösségi, kulturális, turisztikai 
közfeladatok a közművelődés jegyében 

27 kulturális program szervezése, lebonyolítása 
(város-, kastély-, múzeum-, színházlátogatások, 
turisztikai helyek), dokumentálása, bemutatása 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 7. 

pontja kulturális szolgáltatás, különösen a 

nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet 

támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása; 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Idős generációba tartozó szép korúak 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 100 fő több alkalommal 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Idős korosztályból egyesületi tagjaink, és 

széles körben bekapcsolódó szép korúak 

korosztályának folyamatos aktív életvitelre, 

egészségesebb életmódra való ösztönzése, 

esélyegyenlőség elősegítése. 
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

   

   

   

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

   

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

   

   

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:   

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 206 E Ft 272 E Ft 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 

alapján átutalt összeg 

6 E FT 44 E Ft 

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)] 200 E Ft 228 E Ft 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 203 E Ft 205 E Ft 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás  20 E Ft 35 E Ft 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 203 E Ft 205 E Ft 

K. Adózott eredmény   3 E Ft 68 E Ft 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 

tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

              0 fő 11 fő 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] Igen Nem 

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Nem 

 


