
 

 Összefoglaló jegyzőkönyv 
az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesülete  

elektronikus hírközlő eszközökkel megtartott “KÖZGYŰLÉSRŐL”, 
szavazásról 

 

Időpont: 2022. február 15 - március 2-ig 
“Helyszín”: EZÜSTNET Egyesület központi kommunikációs levelező fiókja 
 
Szavazásban résztvevő tagok létszáma: 53 fő “rendes” szavazásra jogosult tag  
                                                                   5 fő támogató tag (véleménnyel)                 
Levezető elnök: Takács Márta 
 
Napirendi pontok: 
1. 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet, kiegészítő  
   mellékleteinek ismertetése e-mail üzenetben, 
2. 2020. évi beszámoló ismertetése az évi SZJA 1 % felhasználásáról  
   e-mail üzenetben,  
3. Elnökségi szöveges beszámoló a 2021. év teljesítéséről e-mail üzenetben, 
4. 2022. évi tagdíjra elnökségi javaslat ismertetése e-mail üzenetben. 
5. Napirend elfogadásával, megismert dokumentumok tartalmával kapcsolatos 
kérdések, észrevételek és Szavazólapok visszaküldése. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Az EZÜSTNET Egyesület Elnökség tagjai 2022. február 15-ig áttekintették a könyvelő 
által elkészített, leellenőrzött zárási dokumentumokat és az elnökségi szöveges 
beszámolót a 2021. évi tevékenységről, gazdálkodásról, és elfogadták a végleges 
javaslatot a tagság felé történő kiküldés céljából. 
A dokumentumok 2022. február 15-én E-mail levél csatolmányaként megküldésre 
kerültek a tagok részére. 
 
A Tagsággal - mivel még nincs lehetőség személyes találkozásra hagyományos 
közgyűlés összehívására -, a jelenlegi törvényi lehetőség, a megjelent 502/2020. (XI. 
16.) Korm. rendelet alapján a dokumentumok internetes e-mailben történő 
tájékoztatással és egy - a választ küldő tagok egyértelmű azonosításával - szerkesztett 
Szavazólap kitöltésével és az Egyesület központi e-mail címére történő 
visszaküldésével történik a szavazás a dokumentumok elfogadásáról.  
Határidő: a kiküldést követő 15 napon belül. 
(Szavazólap a jegyzőkönyv végén mellékletként) 
 
A 2022. évi tagdíj befizetések és a benyújtott tagsági viszonyra vonatkozó 
bejelentések, kérelmek alapján a teljes tagsági létszám 2022. március 2-án:  
64 fő “rendes” tag szavazati joggal, 15 fő támogató tag csak véleményezés, 
észrevételezés jogosultsággal. 
Rendes tagságból kilépő tag: Pogányné Palkovics Anna, Ruszthy Ádámné,  
Támogató tagságból  
- rendes tagság jogviszonyba visszatérő: Taraba Vilmosné, Kocsis Irén 
Támogatói tagságból kilépő: Madarász Ágnes (családi ok), Bengőné Nagy Éva (családi 
ok) – (- év közben elhunyt: Sperl Frigyesné) 
 



További “támogatói jogviszony” folytatását kérő tagok (egészségi állapot és családi 
okok miatt) határozatlan időre: Sóti Lászlóné, 2022. évre: Barzsó Béláné, Czeczon 
Lászlóné, Magasfalvi Irén 
Az Elnökség mindegyik kérelem elfogadását javasolja. 
 
Szavazatok összesítése: 
Az összesítés alapján a szavazatokat 53 fő “rendes” tag küldte meg e-mail üzenetben 
a központi gyűjtő címre és 5 fő támogató tag is megküldte véleményét. 
 
Az 1.,2. és 3. pontokban a beszámolókra 52-52-52 “IGEN, ELFOGADOM” szavazat, 
illetve 1-1-1 “TARTÓZKODOM” (Tóth Ágnes) szavazat érkezett. 
A 4. pontban 50 “IGEN, ELFOGADOM”, 1 “TARTÓZKODOM” (Szabó Ferencné) 2 
“NEM FOGADOM EL” (Juhász Istvánné, Tóth Ágnes részéről) szavazat érkezett.  
(További két tagunk - számítógépes elérési probléma miatt - a tagsági díj elfogadását 
jelezte, ill. egyikük már át is utalta.) 
A támogató tagok 1 “TARTÓZKODOM” mellett “IGEN” véleményeket, ill. anyagi 
támogatási szándékát továbbították. 
 
Kérdés, észrevétel a Napirendi pontokkal és a megismert dokumentumokkal 
kapcsolatban Tóth Ágnes tagtól érkezett: hivatkozott a 2021. évi véleményére és 
tisztázás alatt áll a továbbiakban a “pártoló vagy támogató” tagi kérelme.   
 
2022.03.02./1. sz. Határozat:  
Az Egyesület tagjai elektronikus hírközlő eszközökkel - 52 igen szavazattal, 1 
tartózkodással – (a jelenlegi taglétszám 81,2%-a), elfogadta a 2021. évi 
Egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet, kiegészítő 
mellékletet, a Jelentést a 2020. évi SZJA 1% felhasználásáról és a 2021. évi 
Elnökségi szöveges beszámolót. 
 
2022.03.02./2. sz. Határozat: 
Az Egyesület tagjai elektronikus hírközlő eszközökkel - 50 igen, 1 tartózkodás, 
2 nem – szavazat (a taglétszám 78,1%-a) mellett 2022. évi tagdíj összegét 4 000 

Ft összegben határozzák meg. 
 
Budapest, 2022. március 2. 
 
 
 
 
 
Takács Márta  Tánczos Ferencné   Makszin Mátyásné 
    elnök    gazdasági felelős       kultúrfelelős 
            hitelesítő          hitelesítő 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet:  
Szavazólap 

 
Az EZÜSTNET Egyesület 2022. február hónapban - elektronikus 
hírközlő eszközökkel megtartott KÖZGYŰLÉSE 

 
Napirendi pontok: 
1. 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló és mellékleteinek ismertetése e-mail 
üzenetben, 
2. 2020. évi beszámoló ismertetése az SZJA 1 % felhasználásáról - e-mail 
üzenetben, 
3. Elnökségi szöveges beszámoló a 2021. év teljesítéséről ismertetés e-mail 
üzenetben, 
4. 2022. évi tagdíjra elnökségi javaslat ismertetése e-mail üzenetben. 
 
A fenti dokumentumok külön e-mail üzenetben kerülnek ismertetésre, 
kiküldésre a szavazólapot tartalmazó e-maillel egy időben. Kérjük, a vélemény 
nyilvánítás előtt, először ezeket olvasd el! 
 

A Napirend elfogadásával, megismert dokumentumok tartalmával kapcsolatos  
kérdések, észrevételek az 5. pontban, és Szavazólapok visszaküldési határideje 
az alábbiakban 2022. február 28-ig! 
 

SZAVAZÓLAP az EZÜSTNET Egyesület 2021 évi zárási dokumentumokról  
 
(KITÖLTÉSI lehetőség: ELŐSZÖR erről a levélről egy Válasz levelet 
készíts,vagyis kattints az email "válasz" opcióra, ezzel automatikusan 
megcímzed az ezustnet.csillag@gmail.com címre, majd ebben a levélben ki 
tudod tölteni a szavazólap kocka mezőit. Ha mind a négyet kitöltötted, lent a 
"Küldés" funkcióval automatikusan vissza  tudod küldeni az 
ezustnet.csillag@gmail.com címre!)  
  (Az azonosító adatokat kötelező kitölteni!)   
 

TAG NEVE:   

LAKCÍME:  

E-MAIL LEVELEZŐ CÍME:   

 

1. pont: Szavazatom az EZÜSTNET Egyesület 2021. évi egyszerűsített éves  
beszámolója és közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet elfogadásáról: 
 

IGEN, ELFOGADOM NEM FOGADOM EL TARTÓZKODOM 

   
 

  

A kiválasztott mezőbe tegyél egy X jelet,vagy ha nem sikerül, a 
válaszodat írd le az 1. pontra hivatkozva. (igen, nem, tartózkodom) 

 



 
2. pont: Szavazatom az EZÜSTNET Egyesület 2020. évi Elnökségi szöveges 
beszámoló elfogadásáról: 
 

IGEN, ELFOGADOM NEM FOGADOM EL TARTÓZKODOM 

     

A megfelelő mezőbe tegyél egy X jelet,vagy ha nem sikerül, a 
válaszodat írd le a 2. pontra hivatkozva.  (igen, nem, tartózkodom) 

 

3. pont: Szavazatom a 2020. évben kapott SZJA 1 % felhasználásáról  

készült jelentés elfogadásáról: 
 

IGEN, ELFOGADOM NEM FOGADOM EL TARTÓZKODOM 

     

A megfelelő mezőbe tegyél egy X jelet,vagy ha nem sikerül, a 
válaszodat írd le 3. pontra hivatkozva.  (igen, nem, tartózkodom) 

 

4. pont: Szavazatom a 2022. évi tagdíj összeg javaslatára  
 

IGEN, ELFOGADOM NEM FOGADOM EL TARTÓZKODOM 

     

A megfelelő mezőbe tegyél egy X jelet, vagy ha nem sikerül,  a  
válaszodat írd le  4. pontra hivatkozva.  (igen, nem, tartózkodom)! 

 
5. pont: Kérdések, észrevételek, javaslatok a Napirendi pontokkal és a 
megismert dokumentumokkal kapcsolatban: (ide írhatod) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
2022. február 15.  
 
 


