
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, összejövetelek alakulása 
Egyesületünk tagságának 2012. év végi létszáma 73 fő volt. Az előző évi tagságból az időskor, elsősorban 
egészségügyi helyzetéből adódóan 15 fő létszámcsökkenést 21 új tag jelentkezése pótolta. A csatlakozókat az 
újabb „Kattints rá Nagyi!” és „Folytassa Nagyi!” tanfolyamot elvégzők, valamint egyéb ismeretségi körből 
érkezők alkották.  
Ez évben 1 tisztségviselő váltás történt az ismeretterjesztés - tudásátadás - oktatási tevékenység felelőse terén, 
amely folytatva a hagyományokat és további ötletekkel újabb lendületet adott az aktivitásnak. 
A havonként tervezett közösségi összejövetelek – a nyári szünetet leszámítva – rendszeresen megtartásra 
kerültek, amelyekből 4 hivatalos Közgyűlésnek minősült, mert ezeken határozatokat kellett elfogadni. 
Rendszeresen értékeltük az előző időszak alatt végzett munkákat, beszámoltunk a közösségi eseményekről és 
megterveztük a következő időszak feladatait, tovább építettük a közösség véleménye alapján az egyesület életét. 
Az érdeklődési körökre tekintettel, 7 alkalommal klub összejövetelt is tartottunk, ahol a szabadabb formájú 
ismerkedés, kulturális jellegű ismertetők, rövidebb informatikai jellegű tájékoztatások beépítésével színesítettük 
a klubnapi programjainkat. 
 
Önkéntes tevékenységeink, elvégzett főbb közfeladatok 
Közhasznú tevékenységeinket elsősorban a Budapest Művelődési Központ (BMK) által szervezett 
rendezvények megvalósításához kapcsolódó közfeladatok alkotják.  
A BMK-val kötött kölcsönös Együttműködési Megállapodás alapján mintegy 30 egyedi, önkéntes szerződést 
kötött tagunk végez különböző területen rendszeres önkéntes tevékenységeket - közfeladatokat. Szükség esetén 
további tagok is bekapcsolódtak a felmerülő feladatok elvégzéséhez, összesen 44 fő működött közre.  
 
Állandó szakmai felügyelettel, tanácsadással segítjük továbbra is a hétköznap délutánonként biztosított ePont 
Internet használati szolgáltatást. A számítógépes teremben állandó segítség áll az érdeklődők rendelkezésére, 
amely megkönnyíti az első és további lépések megtételét a világhálón. Az informatikai háttérrel az elektronikus 
ügyintézést, elektronikus fizetést, közérdekű adatok, információk, közösségi honlapok elérését, kommunikációt 
segítjük elő. Ez éves szinten kb. 600 óra elfoglaltságot jelentett 5 tagunknak.  
Ezzel közvetetten elősegítjük - a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által 
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló - 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet által biztosított közigazgatási 
elektronikus szolgáltatások igénybe vevőinek lehetőségeit. 
 
A BMK 2012. áprilisban a Motiváció Alapítvány közreműködésével „Ability ART – hogy a világ még 
színesebb legyen!" címmel kiállítást és aukciót szervezett fogyatékos emberek művészeti alkotásaiból.  
A kiállítás technikai megvalósításához 110 órában 19 önkéntesünk által biztosított felügyelettel, kiállítás-
őrzéssel járultunk hozzá, hogy a fogyatékos művészek is kapjanak lehetőséget alkotásaik bemutatására, 
értékesítésére. 
Így közvetve a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény 21 § célkitűzéseinek megvalósításához járultunk hozzá. 
 



 

 

Ebben az évben is közreműködtünk - a 2011. novemberi kampánynap folytatásaként tartott "Zöld Tömb – 
élhetőbb panel" program, a BMK által életre hívott lakóhely-zöldítő, életmód formáló éves kampány 
lebonyolítási munkálataiban is. A kreatív workshopok és színpadi, zenei programok, energia- és 
víztakarékosság, tudatos vásárlás, egészségesebb, háztáji és házi készítésű élelmiszerek, illetve házi praktikák, 
kíméletesebb háztartásvezetési fortélyok témakörök megrendezéséhez is hozzájárultunk 20 fő önkéntesünkkel 
mintegy 111 órával, illetve az Energianapokon 58 órával. 
A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, 
társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés témában az 1997. évi CLIV. egészségügyről szóló törvény 
önkormányzati közfeladathoz kapcsolható közvetetten ez a tevékenységünk. 
 

Rendszeresen segítjük a BMK által megrendezésre kerülő különböző kulturális rendezvényeket, - mint pl. a 
Vizuális Művészeti Hónap pályázat- és kiállítás sorozatot kiállításőrzéssel, egyéb előadói-művészeti, 
közösségi programokat kisegítő tevékenységekkel - összesen 75 órában.  
Ezáltal a helyi közművelődési tevékenységeket támogattuk közvetett módon (2011. évi CLXXXIX. tv. 13§) 
 

Három fő az egész év folyamán - közművelődési információk és adatok körében - adatrögzítési, továbbá 
iratrendezési feladatok elvégzésével is segítette közvetetten a BMK közművelődési feladatait.  
 

Egyesületünk egész évben közvetetten támogatja a területi, helyi önkormányzati feladatok közül a lakosság 
önszerveződő közösségeit, a közművelődést, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat - a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 6 § és 23§-a szerint - az alábbi 
programjaink megvalósításával: 
 
Oktatási, ismeretterjesztő tevékenység 
 
Egyesületünk fő tevékenysége - elsősorban a tagság körében - az informatikai ismeretterjesztés, amelynek 
keretében heti többszöri rendszerességgel bővítjük számítástechnikai ismereteinket. A közösség által javasolt 
témákban - lehetőségeinktől függően - heti 3 alkalommal tartottunk 7-8 fő részére tudásmegosztó, 
képességfejlesztő foglalkozásokat és gyakorlási lehetőséget, 3-4 órában. Néhányan részt vettünk a BMK által 
„eHázmester” címen szervezett havi oktatási napokon és a „Nagyi-Diák tanulókör” rendezvényeken is, amelyek 
segítségével a tagság közül önkéntes tudásátadásra vállalkozók is sok ismeretet kapnak.  
 
Önkéntes oktatók által tartott nyelvi gyakorló foglalkozásaink is változatlanul népszerűek, két nyelven (angol, 
német) egy kezdő és két haladóbb csoportban – összesen, átlagosan 25 fő rendszeresen fejleszti készségeit. 
 
Üvegfestés 
 
A három generáció együttműködése keretében az Egyesületünk vállalta 8-12 éves fiatalok és az idősebb 
generáció közös készségfejlesztését üvegfestési tanfolyam lebonyolításával. Pályázatot nyújtottunk be a Kor-
Társ Idősügyi Program KOR-TÁRS-11 pályázati felhívásra, de sajnos a beérkezett pályázatok számossága miatt 
ez nem zárult pozitív eredménnyel. 
Így részben saját forrásból, kiegészítve az éves SZJA 1 %-s bevételünkkel, továbbá a résztvevők csekély 
költségtérítésével vállalkoztunk a program szűkebb körű megvalósítására. Egy idős önkéntes foglalkozásvezető, 
3-4 egyesületi tag közreműködésével és néhány csatlakozó szülővel a három korosztályból - összesen 20 fő – 
három alkalommal ismerkedett az üvegfestéssel. Könnyen kivitelezhető módon létrehozható - kézügyességet, de 
egyben a szépérzéket is fejlesztő – tárgyakat készítettek. 
 
 
 



 
Kulturális, közösségi élet 
 
Ebben az évben ismét több közösségi kulturális eseményt szerveztünk. Kirándultunk 5 városban (Kalocsa, Tata,,
Gödöllő, Vác és Martonvásári Arborétum), túráztunk Nagybörzsönyben, hajóztunk a Dunán, idegenvezetéssel,  
ellátogattunk a Nemzeti Sírkert művész parcellájába. Megtekintettünk több Budapesti Múzeumot, kiállítást,
(Zenetörténeti Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum Bútorkiállítása, Mednyánszky kiállítás, Szecessziók Háza,, 
Pérely Zsuzsa gobilen kiállítás), valamint egy egyesületi tagunk festmény és kerámia kiállítását. Két komolyzenei
programmal, több közös színházlátogatással is színesítettük a közösség kulturális életét.  
Kellemes, hangulatos karácsonyi ünnepség keretében láttuk vendégül és köszöntük meg támogatóink, 
egyesületünket segítő önkénteseink éves munkáját. Egyúttal a saját készítésű számítástechnikai munkáinkkal is
bemutattuk, összefoglalva az év közösségi eseményeit.  
Különlegesség volt, hogy tagságunk kreatív művészei által - az év folyamán - alkotott tárgyakból kis bemutatót, 
kiállítást varázsoltunk a terem egyik részébe. Gyönyörű festmények, kerámiák, gyöngyök, kézimunkák, díszek, 
tanúsították igazán sokrétű alkotóink tehetségét. 
 
Együttműködési kapcsolatok 
 
Nemzetközi programokba is bekapcsolódtunk, így a BMK szervezésében a SLIC program keretén belül a 
Lifelong Learning Programme, az idősek továbbképzése az “Idősen is aktívan” Európai Uniós projektbe. A 
program képzésén többen sikeresen vizsgát is tettek, néhányan pedig rész vettünk a már általuk tartott 
továbbképzésükön. 
 
Szintén a  BMK Nemzetközi Osztálya kétoldalú kapcsolatépítésének keretén belül, 4 idős Bajor önkéntes 3 
hetes vendéglátásában vállaltunk szerepet. A 2013-ban tervezett kiállítást elősegítő program kitűzött 
feladatainak teljesítéséhez, városnéző programok szervezésével, lebonyolításával járultunk hozzá. Így ennek 
eredményeként a színvonalas fotóik készítésének, előadásaik megtartásának, részeseivé váltunk, de 
résztvevőként mi is sok új ismerettel gazdagodtunk Budapest és környéke nevezetességinek bemutatásával. A 
BMK-ban rendezett Németországi kalandozások „kávéházi délutánokon” is közreműködtünk, de a kötetlen 
beszélgetéseken is részt vettünk országuk kultúrájának bemutatásain. Összesen 435 óra önkéntes munkával 
járultunk hozzá a sikeres program első részéhez, amely 2013 tavaszán folytatódik. 
 
Továbbra is kapcsolatot tartunk egyes vidéki, hasonló jellegű szervezettel, klubbal. Kiemelkedő ezek közül a 
Tatabányai NetNagyi Klubbal fennálló kapcsolatunk. Ennek keretében rendszeres, kölcsönös látogatások, 
számítástechnikai előadások, ismertetések során megosztjuk tudásunkat, tapasztalatainkat. Egyik tavaszi 
klubfoglalkozásunkon, Budapesten vendégül láttuk 8 fős küldöttségüket, ahol kölcsönös bemutatkozással, 
kötetlenebb formában is tovább ismerkedtünk egymással.  
Egy tatai kiránduláson, testvérszervezetünk a Tatabányai Netnagyi Klub szervezésében közös városnézés 
élményében volt részünk – 36 fő Ezüstnet egyesületi taggal és a NetNagyi Klub tagokkal -, a klubvezető, 
Szilassi Andrea idegenvezetésével. 
 
Egyesületi honlap 
 
Megújítottuk Egyesületünk Internetes Honlapját, amelynek továbbfejlesztését későbbiekben tervezzük. A 
rendszeresen frissülő információkon kívül, a honlapon keresztül elérhető Fórumon is lehetősége van tagjainknak 
az érdeklődési körüknek megfelelő közvetlen információ cserékre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

a) közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

BMK Internetes ePont szolgáltatás felügyelete, szaktanácsadás 

 

83/2012. (IV. 21.) Korm. 

rendelet 

A közhasznú tevékenység célcsoportja: Számítógéppel nem rendelkező lakosság az 
intézmény vonzáskörzetében 

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2908 fő 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Internetes elektronikus szolgáltatások és 
egyéb hasznos alkalmazások használata   

b) közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

 fogyatékos művészek kiállításának felügyelete, őrzése 

1998. évi XXVI. törvény 21 § 

A közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyatékos alkotóművészek 

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 139 fő 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: Fogyatékos művészek alkotásainak ismertté 
tétele, aukcióból származó bevétel 
fogyatékosok javára 

c) közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

"Zöld Tömb – élhetőbb panel" program, a BMK által életre hívott 
lakóhely-zöldítő, életmód formáló éves kampány lebonyolításának segítése 

1997. évi CLIV. egészségügyről 

szóló törvény 

A közhasznú tevékenység célcsoportja: a programok és kiállítások résztvevői, 
lakosság az intézmény vonzáskörében 

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 437 fő 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: energia- és víztakarékosság, tudatos 
vásárlás, egészségesebb, háztáji és házi 
készítésű élelmiszerek, illetve házi 
praktikák, kíméletesebb háztartásvezetési 
fortélyok megismerése, alkalmazása 

d) közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

különböző kulturális rendezvényeket, - mint pl. a Vizuális Művészeti 
Hónap pályázat- és kiállítás sorozatot kiállításőrzéssel, egyéb előadói-
művészeti, közösségi programokat kisegítő tevékenység 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13§ 

A közhasznú tevékenység célcsoportja: kiállítást látogatói intézmény 
vonzáskörzetéből 

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 7335 fő 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: alkotóművészek bemutatkozásának, a 
művészeti alkotások ember közelebbi 
tételének elősegítése  

e) közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

az idősek - önszerveződő közösségének elősegítése, idősek részére 
informatikai ismeretterjesztés, tudásátadás, közösségi szabadidős, 
kulturális programok szervezésével. 

 

2011. évi CLXXXIX. Tv.6§ ,23 § 

A közhasznú tevékenység célcsoportja: nyugdíjas közhasznú szervezeti tagok 

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 910 fő 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: idős kor miatt hátrányos helyzetűek, részére 
számítógép biztonságosabb, szélesebb körű 
használata, szabadidő hasznos eltöltése, 
esélyegyenlőség elősegítése 



  

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 
értéke 

Felhasznál
ás célja 

   

   

 0 0 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

 0 0 

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév 
(2) 

   

   

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév 
(2) 

B. Éves összes bevétel 226 E Ft 206 E Ft 

ebből:   

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

0 6 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)] 226 E Ft 200 E Ft 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 133 E Ft 203 E Ft 

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

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 133 E Ft 203 E Ft 

K. Adózott eredmény   93 E Ft   3 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  0 fő 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Igen  

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

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

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

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

 


