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Közhasznúsági jelentés 2013. évi 

 

1. Számviteli beszámoló: A számviteli beszámolót a mérleg és az 

eredmény-kimutatás adatok tartalmazzák. 

2. Költségvetési támogatás felhasználása: Az Alapítvány 2013. évben 

állami költségvetésből kapott támogatásokat az alábbiakban használta fel: 

• Személyi jövedelemadó 1%-a: 41.395 Ft fenntartási költség 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: Az Alapítvány 

2013. évben eszközt nem vásárolt, vagyona nem növekedett. 

Önkénteseink saját eszközeiken végezték tevékenységüket. 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása: Az Alapítvány 2013. évben nem 

nyújtott célszerinti támogatást. 

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól támogatást nem kapott az Alapítvány. 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

értéke, összege: Alapítványunk vezető tisztségviselői részére 2013. évben 

juttatást nem nyújtott. 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló az 

Alapítvány szakmai beszámolójában szerepel. 

A NETPUBLICA Alapítvány magánkezdeményezés eredménye, 

amelynek eredeti célja a világhálón egy olyan tudományos honlap működtetése, 

melyen a Magyarországon tanuló nappali, levelező és egyéni felkészülésben 

résztvevő doktorandusz hallgatók lektorált  tanulmányokat, cikkeket 

helyezhetnek el, ezzel is bővíthetik a publikációs lehetőségeiket. Ezáltal a 

hallgatók gyorsabban jutnának publikációs lehetőségekhez, egymás anyagait is 

hamarabb ismerhetik meg, mondhatnak véleményt, esetleg a további 

munkáikhoz segítséget is kaphatnának, növelve a citációs indexüket. 

2013. évben átalakítottuk webes fejlesztéseinket, a megváltozott online szokások 

hatására a webes tartalmaink területén elmozdultunk a fiatalabb korosztályok 
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felé, számos önkéntes munkaórával. Önkénteseink száma 2013-ban nem 

változott, tevékenységeinket 12 önkéntesünk végezte.  

 2013-ban folytattuk a Budapest XIX. kerületi Gábor Áron Általános 

iskolai fejlesztő foglalkozásokat hátrányos helyzetű gyermekek részére. 

A foglalkozások mellett a képzőművészeti foglalkozásokhoz szükséges 

eszközöket (írószer, lapok, kartonok, festékek, olló, ragasztó, stb.) is 

alapítványunk biztosította a gyermekek részére. 

 Az Állampolgári Részvétel Hete 2013 rendezvény keretében 

önkénteseink papíralapú kérdőíves lekérdezést végeztek, valamint 

weboldalunkon online kérdőíves felülettel vettünk részt ebben az 

országos civil kezdeményezésben. 

 2013-ban is több civil szervezet online megjelenését támogattuk, web 

tárhely és web tanácsadás szolgáltatással (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Romák Érdekvédelmi Egyesülete, Zempléni Diabétesz Társaság, 

INTHOS Alapítvány, Hátország Egyesület, Wetland). Alapítványunk 

részt vett a Mobil Média Műhely (M3) programban, önkénteseink képzést 

tartottak, és egy weboldalt késztettek a projekthez. 

(http://civil.netpublica.hu/) 

 Önkénteseink részt vettek a 2013 júniusi árvízi védekezésben (Budapest 

Margitsziget) 

 További alapítványi cél a magyar nyelv elektronikus feldolgozásának 

támogatása, magyar nyelvi adatbázisok (egynyelvű és kétnyelvű 

szótárak, szinonima szótárak) internetes megjelenítésének támogatása. A 

területen működő vállalkozásokkal folytattuk a közös munkát 

(LangBridge Nyelvinformatika Kft. Hexagon Kft., Akadémiai Kiadó 

Zrt.), kölcsönös reklámfelületet biztosítottunk egymás részére, valamint 

önkéntes munkával közreműködtünk ezek ingyenes megjelenítésében 

(www.keresohalo.hu , www.nyelvtar.hu ). 

 Pedagógusok és felnőtté váló ifjak részére rendezvényt szerveztünk 

„Házasság – szövetség” címmel, mely keretében a társválasztás és 

házasság bibliai modelljéről voltak előadások és helyzetgyakorlatok.  

 

 

Budapest, 2014. május 26. 
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