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NOE Levelek

2018

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA

303.

május

2018. évi tisztújító közgyűlés
Napirendtervezet
2018. május 12. (szombat) 9.30 - 15.00 óra (érkezés 8 órától)
Helyszín: SZENT MARGIT GIMNÁZIUM, Budapest XI., Villányi út 5-7.
A gimnázium épülete a Móricz Zs. körtértől 5-6 perces sétával elérhető.
A Móricz Zs. körtér megközelíthető: a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar felől a 17-es vagy a 61-es villamossal
(ezekről egy megállóval előbb, a Tas vezér utcánál érdemes leszállni), valamint az 56A villamossal,
a Nyugati pályaudvar felől végig a 6-os villamossal, ill. a 3-as metróval a Deák térig és
a Deák tértől a 47-es, 48-as, 49-es villamossal vagy a 3-as metróval a Kálvin térig és a Kálvin térről a 4-es metróval,
a Keleti pályaudvar felől a 4-es metróval vagy a 7-es autóbusszal,
a Kelenföldi pályaudvar felől a 4-es metróval vagy a 19-es, 49-es villamossal.

Megnyitó – Himnusz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A NOE elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére
A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend
elfogadása
A NOE-díjak, Bölcső-díjak, oklevelek átadása
A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése
Beszámoló az Egyesület működéséről
Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról, a közhasznú jelentés ismertetése
Az Ellenőrző Bizottság jelentése
A beszámoló és a jelentések megvitatása, szavazás
A 2018. évi költségvetési terv megvitatása, szavazás
Tisztújítás: a javaslatok ismertetése, hozzászólások, szavazás

Szünet
11.

Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

Zárszó – Szózat –Tavaszi szél
Amennyiben a közgyűlés 10.00-ig nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyűlés 2018. május 12-én
10.30-kor kezdődik. A megismételt közgyűlés azonos tárgykörrel a szavazati joggal rendelkező
jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.
KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN ELNÖK
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Beszámoló a NOE 2017. évi tevékenységéről
Kedves Tagcsaládok!
2017-ben ünnepeltük a NOE alapításának 30. évfordulóját. Az
ünnepi esztentőben több olyan eseménye is volt egyesületünknek,
amit ennek jegyében rendeztünk meg. A jubileumi rendezvények
és a hagyományos programok mellett idén is nagy hangsúlyt fektettünk egyesületünk érdekvédelmi tevékenységére.

vezményt kapnak, valamint a nemzeti park igazgatóságok bemutatóhelyeinek alapszolgáltatásait (pl. látogatóközpont belépőjegy,
barlangi rövidtúra) a NOE tagsági kártyájával rendelkező tagjainak
harmadik és további 14 év alatti gyermekei ingyenesen vehetik
igénybe.
NOE-MMA megállapodás

Szakértői munkája során a NOE aktívan részt vett és vesz különböző testületekben tanácsadói, javaslattevői munkájával segítve
azok tevékenységét (pl. Népesedési Kerekasztal, Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, NEA Tanács, Nemzeti Önkéntes Tanács, Életvédő Kerekasztal, Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács, Karitatív
Tanács, Nemzeti Ifjúsági Stratégia, Ifjúsági Szakmai Egyeztető
Fórum, UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottság).

Stratégiai együttműködési megállapodást írtunk alá a Magyar
Művészeti Akadémiával (MMA). A NOE tagsági kártyával rendelkezők így a jövőben kedvezményes belépésre jogosultak az MMA
intézményeiben (Pesti Vigadó, Műcsarnok) rendezett kiállításokra,
egyéni vagy szervezett csoportos látogatásokra.

Egyes uniós és nemzetközi források operatív programjaihoz kapcsolódó monitoring bizottságokban szavazati joggal rendelkező
tagként vagyunk jelen (pl. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program Monitoring Bizottság, Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program Monitoring Bizottság, Partnerségi Megállapodás
Monitoring Bizottság, EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Monitoring Bizottság).

A MAVE-val, a Magyar Védőnők Egyesületével megállapodást
kötöttünk, hiszen mindkét szervezet közös értékeinken – a családok támogatásán, a gyermekek egészséges fejlődésén és közös
érdeklődési területeinken (várandósság, fiatal házasok felkészítése,
érdekvédelem és ismeretterjesztés stb.) – alapuló hosszú távú, aktív
együttműködést szeretne elérni. A NOE nagycsaládos szervezetei
2017. szeptember 27-től év végéig bemutatkozási lehetőséget kaptak a védőnők számára szervezett országos szakmai konferenciákon. A nagycsaládosok érdekvédelmi tevékenysége, közösségteremtő ereje és a védőnők szoros kapcsolata, valamint szakértelme
mind garanciája a családok hatékony támogatásának.

A magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok ülésein is közreműködik a NOE (pl. Gyermekek Jogaiért Felelős
Tematikus Munkacsoport, Nők Jogaiért Felelős Tematikus
Munkacsoport, Családi életre nevelés Munkacsoport, LogopédiaBTMN Munkacsoport). Szakmai (szociális és családügyi) konferenciák rendszeres és aktív résztvevői vagyunk.
A EMMI stratégiai partnereként véleményezzük a családpolitikai
vonatkozással bíró jogszabálytervezeteket.
***
Kulturális kapcsolatok, kedvezmények
A 2017. év egyik fő célkitűzése az volt, hogy bővítsük a NOE tagkártyával elérhető kedvezmények körét. Erőfeszítéseinknek köszönhetően jelenleg több mint 750 elfogadóhelyünk van. Ennek a
munkának a keretében egyenként megkerestük a vidéki színházakat, melyek nyitottak voltak kezdeményezésünkre, s előadásaikra
kedvezményes jegyeket kínálnak a nagycsaládosoknak. Helyi szervezeteink folyamatosan bővítik a kedvezmények körét. Idén 50%nál is nagyobb mértékben bűvül az elfogadóhelyek száma. A kedvezmények sora a noe.hu/kedvezmenyek oldalon található.
Három együttműködési megállapodást érdemes külön kiemelnünk:
Együttműködés aláírása Nemzeti Parkokkal
A Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkársága és a NOE
együttműködési megállapodása többirányú szakmai együttműködést, a területi szervek kölcsönös segítését, közös programok és
pályázatok meghirdetését, a nemzeti park igazgatósági bemutatóhelyek és programok ismertségének növelését és népszerűsítését
teszi lehetővé. Ennek köszönhetően a NOE tagok és közvetlen hozzátartozóik (házastárs, gyermekek) a nemzeti park igazgatóságok
üzemeltetésében lévő szálláshelyek árából egységesen 20% ked-
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NOE-MAVE megállapodás

Tagtoborzás
A NOE kedvezmények bővítésével párhuzamosan azon is dolgoztunk, hogy tagokat toborozzunk. Elkészült a tagnyilvántartó rendszer fejlesztésének első üteme, az online belépési felület és az új,
komplex tagnyilvántartó program. Tagnyilvántartásunkat összekapcsoltuk a hírlevél-küldő rendszerrel.
További eredmények:
• Januárban 6.200, jelenleg már 11.000 családot érünk el közvetlenül.
• A NOE Leveleket minden tagcsaládunkhoz eljuttatjuk postai
úton.
• A NOE ismertségének növelése érdekében sajtóreggelit szerveztünk az elektronikus és az írott sajtó képviselőinek részvételével.
• Facebook oldalunkon is közzétettük az on-line belépés lehetőségét, ennek hatására az új belépők száma megnövekedett, átlagosan havonta 160 új tagcsalád csatlakozik egyesületünkhöz.
• Facebook oldalunkon jelenleg több mint 8500 like-nál tartunk.
Létrehoztuk a Nagycsaládos Szülők csoportját is, melyhez nagy
örömünkre már több mint 5300 család csatlakozott.
• Szeptembertől a Magyar Védőnők Egyesületével megkötött
együttműködésünk keretében az országos továbbképzéseiken lehetőségünk nyílt bemutatni a NOE-t, amelytől azt az eredményt
vártuk, hogy a védőnők segítségével többen ismerhetik meg
egyesületünket, s így többen is csatlakoznak hozzánk.
• A NOE harmincadik születésnapja alkalmából TCR hirdetés
készült, melyet decemberben a nézők a közmédia csatornáin is
láthattak.
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• Új csoportjaink alakulnak és két korábban elveszített helyi egyesület is visszatért hozzánk.

beszélgetésre is lehetőséget adott, valamint előretekintést biztosított a második félév operatív teendőire, rendezvényeire.

***

Minden évben megköszönjünk önkénteseinknek az egész évben
végzett munkájukat. Egyesületünkben mintegy 1500 fő önkéntes
dolgozik akár segítőként, akár helyi szervezetünk vezetőjeként.
Hét régiónkban régiós titkáraink szervezésével hívtuk össze az
adott régióban legaktívabb önkénteseinket, és egy kis ünnepség
keretében köszöntük meg egész éves munkájukat.

Közösségeink
2017-ben megalakult tagegyesületeink:
•
•
•
•
•

Január: Felsőpakonyi NE
Április: Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete
Június: Szabadkígyósi NE
Augusztus: Kőrös Környéki NE, Nagykőrös
December: Másért Máshogyan Mozgalom Nagycsaládos Egyesület, Pusztaszabolcs

Közvetlenül a NOE-ba 600 új egyéni tagcsalád lépett be.
***
Programok:
Az 1987. október 24-én létrejött NOE 2017-ben ünnepelte 30. születésnapját. Jubileumi évünk programokban kiemelkedően gazdag
volt.
Egyesületünk tagsága sokszínű – jelenleg 11.000 tagcsaládunk van
közel 300 helyi szervezetben, ez több mint 50.000 embert jelent! –
éppen ezért jubileumunk megünneplése mellett kiemelt figyelmet
fordítottunk arra is, hogy programjaink tagságunk széles körét
megszólítsák.
Az előző évben útjára indított családszervezeti szakmai programunkat 2017-ben is folytattuk. A Családszervezetek III. konferenciáját január 17-én rendeztük meg. Azt tapasztaltuk, hogy a
kezdeményezés szakmai fórumot teremtett és kommunikációs csatornát nyitott a társszervezetek között. A 18 szervezet aktív részvétele növelte a szakmaiságot, másrészt erősítette a családok képviseletének lehetőségeit. A konferencián megjelentek: a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Családjainkért Alapítvány, az
Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, az ELFAC – Európai
Nagycsaládos Szövetség, az Emberi Méltóság Központ, az ERGO
– Európai Regionális Szervezet, a Felelős Szülők Iskolája, a
FICSAK – Fiatal Családosok Klubja, a Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalom, az IMAMI – Családi Információs portál
hálózat, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a
Mandiner.család, az Otthon Segítünk Alapítvány, a PURE Fashion
Alapítvány, a Ringató, a Szülők Háza Alapítvány, a Védőnők
Országos Egyesülete, a Védőnőkért, Új Szülők és Újszülöttekért
Alapítvány. Az eseményen részt vett dr. Illés Boglárka, az EMMI
ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára,
aki a fiatalokat érintő családpolitikai intézkedésekről tartott előadást. Dr. Beneda Attila, az EMMI család- és népesedéspolitikáért
felelős helyettes államtitkára előzetes programismertetőt tartott a
Családok Budapesti Világtalálkozója kapcsán.
Június 19-én a Családszervezetek IV. konferenciájára Novák
Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár is ellátogatott,
aki az új demográfiai csomagról és a családszervezetek szerepéről
tartott előadást. A panelbeszélgetések során kifejezetten aktuális, a
civileket érintő kérdésekről volt szó. A konferencia félévértékelő

2018. MÁJUS

Az Önkéntes-köszöntéseket az alábbi időpontokban és helyszíneken rendeztük meg:
• Január 7. Monor
• Március 11. Csongrád
• Október 28. Újkígyós
• November 11. Debrecen
• December 1. Balatonalmádi
• December 8. Dunakeszi
• December 9. Solymár
„Választmányi üléseinken” (célcsoport találkozók) negyedévente
találkozunk nagycsaládos tagegyesületeink, tagcsoportjaink vezetőivel. A fórumokon nagy hangsúlyt kap önkénteseink továbbképzése, aktivitásuk ösztönzése, látókörük szélesítése, kapcsolataik
építése, munkájuk elismerése. Az üléseket január 28-án Budapesten, június 10-én Csongrádon, majd november 25-én Budapesten tartottuk meg, szeptemberben pedig az Őszi Találkozónk
biztosított lehetőséget vezetői célcsoport találkozóra.
A NOE – Alapszabályunknak megfelelően – kiemelt ünnepként
kezeli a februári házasság világnapját és a házasság hetét. 2017ben országosan több helyszínen zajlottak házasság heti rendezvények nagycsaládos egyesületek, csoportok szervezésében. Ezek
helyszínei voltak: Budapest (Csepel), Debrecen, Inárcs, Nagykőrös, Nógrádsáp, Nyíregyháza, Orosháza, Pécs, Ráckeve és Vác.
A NOE hagyományteremtő szándékkal Nagycsaládos Kispályás
Labdarúgó Bajnokságot hirdetett meg, melynek célja a sport,
ezen belül is a labdarúgás népszerűsítése, a nagycsaládos közösségek mozgásra buzdítása. A NOE az összes régiójából 2017-ben
összesen 26 csapatot állított ki. Az előválogatók 2017. február 19.
és május 13. között Tiszavasváriban, Monoron és Monostorapátiban voltak.
Egyesület- és csoportvezetőink, valamint önkénteseink képzése
kiemelt szervezeti célkitűzéseink közé tartozik. Ennek érdekében
vezetői tréninget tartottunk Lakiteleken. A háromnapos eseményre több közéleti személyiség is ellátogatott: Novák Katalin, Lezsák
Sándor, dr. Illés Boglárka és Fülöp Attila. Joó Kinga, a NOE elnökhelyettese, az „Ifjúsági Garanciaprogram” kapcsán szólalt fel. A
#Sohavégetnemérős című film vetítését követően a jelenlévők
Horváth András Dezsővel forgatókönyvíróval és Dékány Barnával
beszélgethettek. A jelentkezők Időmenedzsment képzésen vettek
részt Oliser László (DFT- Hungária Zrt.) vezetésével. A harmadik
napon az IFI tagjai, valamint a felnőttek két csoportra válva
Kardosné Gyurkó Katalinnal és Török Krisztinával, az ifjúsági
ügyekkel foglalkozó munkabizottság vezetőjével tölthették a délelőttöt. Első este a vendégek a „Farsangi batyus bál”-ban szórakozhattak, illetve a termálfürdőben pihenhették ki fáradalmaikat. A
résztvevők jó hangulatú, tartalmas hétvégét tölthettek együtt.
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Június 11-én egyesületeink vezetői és önkéntesek motivációs tréningen vettek részt Csongrádon. A képzés témái: motiváció – a
megfizethetetlen érték: a Gallup Intézet felméréseinek tanulságai;
mire használhatjuk ezt a saját életünkben és a NOE életében; a
visszajelzés kultúrája és a konstruktív vita; motiváció és a FLOW
élmény, „Légy a saját főnököd elv” – különös tekintettel az önkéntes munkatársak bevonására és megtartására. A tréninget Zöldyné
Szita Erzsébet, TCI mestertréner tartotta.

mai szervezeteknél tevékenykedő barátaink, szakértők, aktivisták,
vendégek. A négynapos konferenciasorozat programjai az alábbiak
voltak:

Nagyszülők, akik az unokákra vigyáznak, idős, beteg embereket
gondozó rokon vagy önkéntes segítő, a családon belüli, az otthoni
feladatokat végzők – akik a GDP mérés során láthatatlan munkát
fizetség nélkül végzik. Az ő világnapjuk célja, hogy a társadalom
jobban odafigyeljen a láthatatlan munkát végzőkre és elismerje
értéket teremtő, pótolhatatlan munkájukat. Az ENSZ-ben tartott
felszólaláson túl a NOE egy pályázat és egy szakmai konferencia
keretében hívta fel a figyelmet a láthatatlan munka jelentőségére.
A láthatatlan munka napi konferenciánk keretein belül került
sor a „BEUGRÓ – munkához látok” című pályázatunk díjkiosztó
ünnepségére is.

2-3. nap: Május 26-27-én nemzetközi partnerünkkel (World
Congress of Families) karöltve szerveztük meg a Családok XI.
Világkongresszusát, melynek mottója: „Építsünk családbarát nemzeteket – tegyük a családot újra erőssé”. A nemzetközi programon
egyesületünk mellett a hazai, Kárpát-medencei, európai családszervezetek és családok képviseltették magukat, valamint politikusok,
egyházi személyek, szakértők, egyházi közösségek, neves hazai és
külföldi személyiségek is részt vettek. A konferencia ideje alatt a
gyermekek számára egész napra programokat biztosítottak. Mindhárom napon a szakmai előadásokon és beszélgetéseken kívül a
rendezvényeket számos családi és kulturális program színesítette.

Egyesületünk három évtizede töretlenül a családok, a nagycsaládok
érdekében tevékenykedik. 2017-es évi ünnepi közgyűlésünkön
egyesületünk legnagyobb elismerése: NOE-díjakat, a közösséghez
való hűséget elismerő Hűség-díjakat, illetve a nagycsaládosokat
anyagilag támogatóknak járó Bölcső-díjakat is átadtunk. A közgyűlés díszvendége Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Novák Katalin, az EMMI államtitkára volt. Az ünnepélyes
megnyitót és a díjátadót követően a napirenddel folytatódott a rendezvény, majd a fórum keretében kérdések, javaslatok, számos
hozzászólás hangzott el.

4. nap: Május 28-án vasárnap a belváros szívében nagyszabású családfesztiválra került sor. A négynapos rendezvényt lezáró eseménynek „Az év legcsaládibb napja” volt a mottója. A rendezvény
temérdek érdekes és szórakoztató eseményt kínált a résztvevő családoknak, a házasság, a család értékeire, fontosságára helyezve a
hangsúlyt, megmutatva ezzel a közösség és a szolidaritás fontosságát. Több koncert, kézműves program, flashmob és több mint 60
kitelepülés, valamint a NOE kreatív standja is színesítette ezt a
napot.

A „Ha gyermek születik a világra, család is születik” mottót adtuk
a Hajógyári szigeten május 6-án megrendezett Babaköszöntő
programunknak, melyen az egyesületi szinten tavaly született 300
babát köszöntöttük. Az esemény díszvendége nagy örömünkre idén
is Herczegh Anita asszony, a köztársasági elnök felesége volt.
Programunkon Anita asszony mellett köszöntőt mondott Novák
Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára és
dr. Aradszki András, az NFM energiaügyért felelős államtitkára.
Elnök asszony az elnökség tagjaival a 2016-ban született babáknak
és nagycsaládos szüleiknek emléklappal és babacsomaggal gratulált. A Babaköszöntőt a gyerekek számára színes gyerekprogramok
tették még izgalmasabbá.
Régiós találkozóinkat évről évre hét helyszínen mintegy 4-5 ezer
ember részvételével rendezzük meg. A programok célja az értékközvetítés mellett, hogy az adott régióban élő nagycsaládosok
közelebbről is megismerjék egymást. Az alábbi helyszíneken tartottuk Régiós Családi Napjainkat: Salgótarján – május 6.,
Monostorapáti, Inárcs – május 13., Bikal – június 23., Tompa –
július 9., Mezőberény – július 15., Gyopárosfürdő – július 29.,
Bátaszék – szeptember 3., Érd – szeptember 9.
Egyesületünk életének talán eddigi legnagyobb eseménye volt idén
májusban. Ez évben a NOE – hazai és nemzetközi partnerekkel
közösen – nyerte el a World Family Congress megrendezési jogát,
ami nemzetközi szinten is nagy elismerés számunkra. 2017. május
25-28. között került sor a Családok Budapesti Világtalálkozójára, melyre a világ minden tájáról (minden földrészről)
érkeztek családszervezeteknél, családok ügyeivel foglalkozó szak-
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1. nap: Május 25-én a program csütörtöki nyitónapja a hazai rendezésű II. Budapesti Demográfiai Fórum, melyen magyar és nemzetközi szakértők és politikusok tartottak előadásokat népesedésés családpolitikai témákról.

Idén először szervezett a NOE Nyári Egyetemet: a 20 és 30 év
közötti fiatalok az ország minden tájáról érkeztek a három napos
rendezvényre, melynek fő témái az önismeret, a kommunikáció és
a családi szerepek voltak. Az eseménynek a budapesti Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott otthont. Az első nap hivatalos megnyitója után két előadás következett. Márki László az
Európai Nagycsaládos Szövetségről beszélt; Ignacio Socias, a
Családfejlesztés Nemzetközi Szövetségének (IFFD) Nemzetközi
Kapcsolatokért felelős igazgatója az ENSZ-ben folyó, családokkal
kapcsolatos érdekképviseletről tartott előadást.
2017. július 11–17. között Velencén tartották az Egyetemisták és
Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját, az EFOTT Fesztivált. Július 15-én a NOE is kitelepült a Civil Tér egyik sátrába.
Két foglalkozással készültünk erre az alkalomra. Egyikük a
„Nagycsaládos anyukák házi praktikái” címet viselte, így standunknál natúr kozmetikumokat készítettek a fiatalok. A másik
választható interaktív foglalkozás az „Építs családi házat!” elnevezést kapta. Déltől a sátor zárásáig, csaknem száz fesztiválozó
látogatta meg a NOE standját, és vett részt lelkesen egyik vagy
másik feladatban.
A NOE 2017-es Erzsébet-tábor pályázatainak köszönhetően június 25-30. között Fonyódligeten 200 gyerek, míg július 2-7. között
Zánkán 300 gyerek táborozhatott kedvezményesen. A pályázatban
1-11. osztályos gyermekek 10 fős csoportjai vehettek részt, 10
gyerekenként egy, a gyermekeket ismerő kísérővel. Minden régióból érkezett résztvevő csoport, élménybeszámolóik alapján a gyermekek nagyon jól érezték magukat a rengeteg programon, vetélkedőn.
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Július 24–29. között 32 NOE-s fiatal vízi vándortábor keretében
kenuval és kajakkal fedezte fel a Szigetköz természeti csodáit. Az
evezés mellett a hatnapos táborban nagy sikerük volt a szárazföldi
sportoknak is: röplabdáztak, csocsóztak, sőt még pingpongoztak és
biliárdoztak is. A vándortábornak Kisbodak és Ásványráró volt a
két „főhadiszállása”. A nyári tábor egyik délelőttjén a csoport még
Lipótra is ellátogatott, ahol a résztvevők bepillanthattak a látványpékség mindennapjaiba.
Egyesületünk leglátogatottabb rendezvénye a szeptemberi országos
Őszi Találkozó, melyen ez évben a NOE megalakulásának 30. évfordulóját ünnepeltük. Az eseményre ellátogatott Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes és Novák Katalin család- és ifjúságügyért
felelős államtitkár. A rendezvényre az ország minden részéből
érkeztek tagcsaládok.
Az esemény küldetése kettős: egyesületünk tagjai, az ország különböző részeiből érkező közösségek, családok számára nyújt lehetőséget egymás megismerésére, miközben közös élményeket szerezve, megismerhetik az adott település és környéke nevezetességeit.
Ízelítő a programokból:
• színházi előadás: a Csodaszarvas a Szarvasi Víziszínpadon
• hajózási lehetőség a történelmi Magyarország közepén álló emlékműhöz
• séta az arborétumban
• látogatás a Mini Magyarország makettparkba
• kézműves játszóházak
2017. évi Őszi Találkozónk számokban:
• a rendezvényen csaknem 1100 család vett részt;
• összesen 4758 fő látogatott Szarvasra, ebből 438 hat éven aluli
gyermek;
• közel 200 autó és 63 busz érkezett az eseményre;
• a 120 segítőnek ezúton is köszönjük odaadó munkáját;
• 25 árus kínálta saját portékáját az érdeklődőknek;
• 4 népi mesterség bemutató stand és foglalkoztató, valamint
• 15 kreatív kézműves várta a gyerekeket.
Október 14-én egyesületvezetőkkel, alapítókkal, régi és jelenlegi
munkatársakkal és nemzetközi vendégekkel ünnepeltük meg az
egyesület alapításának 30. évfordulóját. Az esemény egyik fő
helyszíne a Várkert Bazár volt, ahol Kardosné Gyurkó Katalin, a
NOE elnöke, dr. Beneda Attila, család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár és Annemie Drieskens, a COFACE elnöke
mondott beszédet. Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége is
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
Az ünnepség keretében adtuk át második alkalommal a NOE nemzetközi díját, melyet ez évben Jakabffy Emma és Luc De Smet
kapott. Itt vehették először kézbe tagjaink az újonnan megjelent két
kötetünket, a Nagycsaládos lettem! című szépirodalmi és a
Nagycsaládban élni jó! című NOE jubileumi könyveket. Az ünnepség az Európa Hajón folytatódott, ahol Ignacio Socias, a Családfejlesztés Nemzetközi Szövetségének (IFFD) Nemzetközi Kapcsolatokért felelős igazgatója mondott pohárköszöntőt. A jubileumi
eseményen több mint 600 fő vett részt.
A sportot szerető családjainkat szeretnénk támogatni a Spar Maratonkához való csatlakozással. Támogattuk a családokat a nevezési
díj összegének csökkentésével, illetve egységes nagycsaládos mezt
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(pólót) biztosítottunk a számukra. A NOE színeiben kicsik és
nagyok egyaránt futottak. Öt csapattal indultunk a V4 váltón, negyvenen választották az egyéni 2,5 km-es, és kilencen az 5 km-es
távot. A legkisebbek sem maradtak ki a jóból: a családi futam 600
méteres távját a szervezők nekik találták ki.
Az országban egyedülálló kezdeményezésként 2016-ban „Fiatalok
a kisgyermekes családokért” címmel négy családszervezettel
közösen hirdetettünk országos adománygyűjtő akciót. A kezdeményezés újdonsága az volt, hogy Magyarországon első alkalommal a
fiatalok (családszervezetek tagjai, önkéntesei) gyűjtöttek adományt
kisgyermekes családok számára. 2017-ben is a CBA-val együttműködve tudtuk megvalósítani gyűjtésünket a Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalom partnerségével. Elsősorban a CBA Príma
üzletekben vártuk az adományozókat, immár 25 helyszínen, november két hétvégéjén: november 10-12-én és november 17-19-én.
Célunk az volt, hogy az ünnepek közeledtével minél több családnak
tudjunk segíteni gyűjtésünkkel. Önkénteseinknek és a CBA
Kereskedelmi Kft.-nek köszönhetően a 2016-os évet messze felülmúltuk. A 25 helyszínen 28 szervezetünk közel 600 önkéntese
gyűjtött, és az eredmény magáért beszél: 12,6 tonna adomány gyűlt
össze. Azonban nemcsak ez a sok felajánlás jelenti a sikert, hanem
az is, hogy láttuk és tapasztaltuk, milyen sok fiatal vett részt a munkában.
2017-ben is megrendezésre került az ország legnagyobb Jótékonysági Adventi Vására a Millenáris D épületében december 3-án. A
vásár célja a segítségnyújtás mellett az volt, hogy felhívja a figyelmet a civil szféra összefogásának erejére. A nagyszabású esemény
egész napos színpadi programokkal fogadta a vásárra látogatókat.
A közös ajándékkészítés, kézművesség remek csapatépítő lehetőség volt úgy a NOE Titkárságon, mint országszerte nagycsaládos
szervezeteinknél. Minden régióból érkezett kreatív felajánlás, gyönyörű portéka a NOE standjára. Idén az adományozók a befolyt
összegből a Melletted a Helyem Egyesületet támogatták, akik speciális eszközöket vásárolnak, és adnak át a hazai koraszülött osztályok részére. Ezek nagy részében még nem áll rendelkezésre a kifejezetten kórházi célokra gyártott Ardo-Carum gép, mely hatékonyan segíti a koraszülöttek anyatejes táplálását. Ezen gépek beszerzését segítettük az adventi vásáron összegyűlt 2 millió forintos
összegből, melyhez a NOE 175.000 Ft-tal járult hozzá.
Ismét megszerveztük az Angyali Csomagküldő Szolgálatot
(ACSSZ), s így kb. 200 családnak tudtunk ajándékot juttatni.
2017-ben először tettük lehetővé, hogy egyéni tagcsaládok is
jelentkezzenek az ACSSZ-be, eddig ugyanis kizárólag a helyi
szervezeteknek volt lehetőségük családokat ajánlani. Nagy köszönet jár minden angyalnak – legyen az cég vagy magánszemély –,
akik legtöbbször inkognitójukat megőrizve küldtek ismeretlen családoknak csomagot, így téve emlékezetessé és széppé számukra a
karácsonyt.
Az elmúlt évek hagyományait követve idén is az Erkel Színházban
egy karácsonyi előadással készültünk az ünnepekre: közel 400 család (1800 fő) nézhette meg Csajkovszkij: A diótörő című mesebalettjét. Az előadás előtt Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója, Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke és Novák Katalin
államtitkár asszony köszöntötte a nagycsaládos közönséget.
***
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Nemzetközi ügyek
Egyesületünk több nemzetközi szervezet tagja, így jelen vagyunk
az European Large Families Confederation (ELFAC), a Fédération
Européenne des Femmes Actives en Famille (FEFAF) és a
COFACE Famielies Europe testületeiben. Részt veszünk programjaikon, éves közgyűléseiken, szakmai workshopjaikon és konferenciáikon. Nyitottak vagyunk a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségével való együttműködésre is. Az elmúlt évben az
alábbi fő eseményeink, nemzetközi tevékenységünk volt:
• a NOE Nemzetközi Bizottságának ülése (január 13.)
• Társadalmi mobilitás, OECD konferencia, Párizs (május 4.)
• COFACE közgyűlés, Brüsszel (május 11-12.)
• World Congress of Families (Családok Budapesti Világtalálkozója) (május 24-26.)
• Coface expert meeting Work-Life Balance, Helsinki (június 8-9.)
• ’Life Without Bullying’ – szakértői megbeszélés és konferencia,
Athén (szeptember 14-15.)
• Ukrán Ifjúság Nyitott Világa szervezet konferencia, Balatonalmádi (október 6.)
• Kanadai parlamenti képviselői delegáció magyarországi látogatása (október 11.)
• a NOE 30 jubileumi ünnepség (október 14.)
• COFACE Buro megbeszélés (október 14.)
• ELFAC közgyűlés (október 14-15.)
• Danube Institute Budapest, demográfiai konferencia (október 25.)
• European Youth Workshop, Varsó (október 26-29.)
• FANOC nagycsaládos vásár, Barcelona (november 4-5.)
• Konvergáló gazdaságok, eltérő társadalmak? Felfelé irányuló
konvergencia az EU-ban című konferencia, Dublin (november
14-15.)
• COFACE elnökségi ülés, Brüsszel (november 30 – december 1.)
• Family first? Dilemmas of the modern youth (A család az első?
A modern ifjúság dilemmái) konferencia, Brüsszel (december 4-5.)

vette át a pénzügyekkel kapcsolatos teendőket, majd az ő távozása
után Takácsné Jámbor Krisztina; Rónai Viktória – adományok, rendezvényszervezés, pályázati ügyek; Lódi Viktória – sajtóügyek, rendezvényszervezés, NOE Levelek; Molnár Éva – nemzetközi ügyek,
rendezvényszervezés, szakértői munka egy része; Bálint Melinda –
szociálpolitikai referens; Gigor Bettina – szakmai gyakorlatát töltötte a NOE-nál, majd irodai adminisztrációs munkát végzett; Tóth
Dominika – titkársági adminisztráció; Nemes Attila kommunikációs
munkatárs; Arató Zsolt – sajtóügyek.
***
NOE Levelek
A NOE Levelekben tájékoztatjuk tagságunkat az egyesület tevékenységéről, a családokra vonatkozó aktuális jogszabályi és egyéb
tudnivalókról, bemutatjuk közösségi életünket, programjainkat,
hasznos információkat nyújtunk a család apraja-nagyja számára.
2017-ban a 289-298. számú lapszámaink jelentek meg.
Kiadványunk az eltelt 30 év alatt jelentősen megváltozott, a visszajelzések azt mutatják, hogy olvasmányosabb, színesebb lett.
Nemcsak tartalmilag törekedtünk megújulásra, 2017-ben arculati
szempontból is új design-t kapott hírújságunk.
Nagy eredménynek tartjuk, hogy online tagnyilvántartó rendszerünknek köszönhetően a NOE Levelek több mint 10 000 tagcsaládunkhoz jut el nyomtatott formátumban. Hírmagazinunk természetesen weboldalunkon is elérhető (http://noe.hu/noe_magazin/2017/),
illetve környezettudatos tagjainknak kérésükre elektronikus úton juttatjuk el kiadványainkat.
***
Pályázatok

Az elmúlt négy év tapasztalata alapján meg tudjuk erősíteni, hogy
a NOE neve nemzetközileg is jól cseng, számít a véleményünk,
nélkülünk nem teljes egyetlen európai családszervezet sem, és sok
ország nagycsaládos egyesülete minket tekint példaképének.
A Titkárság munkájáról
Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül 11 000 tagcsaláddal
tart kapcsolatot, az általa biztosított különböző rendezvényei, programjai, szakmai kiadványai, kistérségi találkozói, önkéntesei
révén. Ezt a munkát összesen 23 fő látja el. A budapesti titkárság
mellett hét régióközpontunk működik.
2017-ben is fenntartottuk és működtettük a NOE Titkárságát, infrastruktúrát biztosítunk a tanácsadásokhoz (pl. jogsegély, építési-,
fogyasztóvédelmi és nevelési tanácsadás stb.). Munkatársaink látják
el a NOE napi feladatait (tagsági és tagegyesületi adminisztráció,
pénzügyek, pályázati feladatok, jogsegély és tanácsadó szolgálat
működtetése, karitatív munka, adományok kezelése stb.), és az
országos jellegű rendezvények, hivatalos események (elnökségi ülések, választmányi ülések, közgyűlés, sajtóesemények) szervezését.
A budapesti irodában dolgozó munkatársaink: Egyed Éva – titkárságvezető; Balogh Mária – egyéni tagsággal kapcsolatos ügyek és
egyéb irodai teendők; dr. Borsos-Szabó Ágnes – NOE-FON tanácsadás; Pálmainé Hódi Erika betegsége miatt Csanádyné Mergl Rita
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2017-ben három pályázatot írtunk ki: egy szépirodalmi, egy meseés egy fotó, illetve videó pályázatot.
Szépirodalmi pályázat
Pályázatunkat 2016. december 5-én hirdettük meg, amelyre a beadási határidőig 80 pályázat érkezett (68 érvényes). A művek zsűrizését Ugron Zsolna, Schäffer Erzsébet és Süveges Gergő végezte.
A díjkiosztó ünnepségre március 3-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor. A nívós pályaművekből 2017 őszén kötetet jelentettünk meg.
Beugró pályázat a láthatatlan munka kapcsán
A „BEUGRÓ – munkához látok” című pályázatunkra olyan fotókat,
videofelvételeket vártunk, amelyeken a pályázó egy családtagja,
barátja, ismerőse helyett láthatatlan munkát végez, bemutatja azt,
azaz beugrik a másik szerepébe, s munkához lát. A pályaműveket a
Láthatatlan munka napi konferencia helyszínén, a rendezvény alatt
kiállítás keretében mutattuk be. Tekintettel a beérkező pályaművek
magas színvonalára, a NOE vezetősége elfogadta a zsűri javaslatát,
és megduplázta a kiosztható díjakat. A fiatal korosztály különösen a
videós munkák terén mutatkozott aktívnak.
Mesepályázat
2017 nyarán Gyermekeink ajánlják – nagycsaládosok meséi címmel pályázatot hirdettünk meg. Korosztálytól függetlenül gyerme-
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kek számára írt – csak saját! – meséket vártunk, amelyek alkalmasak arra, hogy azokat a szülők lefekvés előtt, szabad délutánokon,
esős nappalokon, hétvégén, vagy bármikor elmondhassák, felolvashassák gyermekeiknek.
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adott otthont a mesepályázat díjátadó ünnepségének. A zsűrinek, Boldizsár Ildikónak, Elekes Dórának és Mucsányi Mariannak nehéz dolga volt,
hiszen 176 pályázat közül kellett kiválasztania a három legjobbat.
Az ünnepségen köszöntőt mondott dr. Beneda Attila helyettes
államtitkár és Jelenits István piarista író is.

Régióink
A hét régiónkban hét régiós titkárunk végzi a régiók működéséhez
szükséges adminisztrációs feladatokat, kapcsolatot tartanak a hozzájuk tartozó szervezetekkel, segítik azok együttműködésének kialakítását, rendezvényeket szerveznek, adományokat közvetítenek.
Régiós titkáraink: Al-Duna Régió – Vargáné Kunczt Orsolya;
Balaton Régió – Molnárné Budai Angelika; Dél-Alföldi Régió –
Benedek Szilvia; Szilágyiné Kerekes Margit munkáját az ÉszakMagyarország Régióban – Szabó Csaba, a Felső-Tisza Régióban –
Deliné Szolanics Zsuzsanna vette át; Felső-Duna Régió – Horváth
Hajnalka; Közép-Magyarország Régió – Rendek Ildikó.

A szépirodalmi pályázathoz hasonlóan a kiemelkedő pályaművekből 2018 gyereknapján mesekönyvet tervezünk megjelentetni.

***
Az adományokról

Belső pályázat
Idén mintegy 12 millió forintot fordítottunk a NOE tagegyesületeinek és –csoportjainak fejlesztésére. Az egyesületek/csoportok fejlődéséhez szükséges eszközökre és informatikai gépekre lehetett
pályázni.
A belső pályázat számokban:
• 95 tagegyesület és tagcsoport részesült a fejlesztésből,
• 25 db laptop,
• 18 db kerti sátor,
• 10 db kültéri, 4 db beltéri pingpongasztal,
• 12 db erősítő,
• 42 db sörpad,
• 2 db csocsóasztal,
• 20 db fényképezőgép,
• 20 db nyomtató.
Köteteink
A NOE 30. évfordulója alkalmából 2017-ben két ünnepi kötet is
készült: egy szépirodalmi és egy NOE 30 jubileumi kötet.
„Hogyan lettem nagycsaládos?”
Határon innen és túl sokakat megmozgatott pályázatunk, melynek
témája: „Hogyan lettem nagycsaládos?”. Számos megrendítő és
vidám írás érkezett, ezzel is mutatva, hogy milyen sokfélék is a
nagycsaládosok. A zsűri nem volt könnyű helyzetben, de végül
meghozta döntését, melyet a Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett ünnepélyes díjátadón hoztunk nyilvánosságra március 3-án.
A legjobb pályaművekből szépirodalmi kötetet szerkesztettünk,
Nagycsaládos lettem! címmel. A nagysikerű szépirodalmi pályázat
pályaműveit a neves zsűritagok válogatták a kötetbe.
„Nagycsaládban élni jó!”
Jubileumi évünkben készült el „Nagycsaládban élni jó!” című
kötetünk, mely többek között 3 évtizedes történetünket, korábbi
elnökeink születésnapi gondolatait, alapítóinkat, díjazottainkat,
pályázatainkat, főbb eseményeinket tárja az olvasók elé. A nagy
kutatómunkát igénylő és széles szakértői kört megszólító kötet
élénk nemzetközi és hazai érdekvédelmi tevékenységünket, jelentősebb projektjeinket és kezdeményezéseinket is taglalja.

2017-ban is két család kapott támogatást a „NagyCsaládiHáz”
programnak köszönhetően. A program a partnercégek segítségével
mintegy 6 millió forint értékű építóanyagot biztosít az építkezőknek, ami nagy segítség az érintett nagycsaládosok számára.
A Magyar Nemzeti Bank támogatásával karácsony alkalmából
élelmiszercsomagot adhattunk. közel 1100 családnak az ország
egész területén. Az adomány összege 8 millió forint volt.
Elmondhatjuk, hogy az Angyali Csomagküldő Szolgálatunk
egyre sikeresebben működik, az előző évhez képest növekedett a
felajánlások száma, így közel 200 család kapott szeretetcsomagot.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkatársai az elmúlt
évek hagyományai alapján most is rengeteg ajándékkal járultak
hozzá a rászoruló emberek karácsonyának szebbé tételéhez. A kezdeményezés legfőképpen ruhák, cipők, tartós élelmiszerek, játékok,
könyvek, tisztítószerek, vitaminok összegyűjtésére irányult.
2017-ben kiemelt támogatónk volt a Vitaplus Kft. A cég közel
15 millió forint értékben adományozott étrendkiegészítőket és
vitaminokat.
A Drize Kiadó Kft. Dörmögő és Garfield újságokkal támogatta
családjainkat. Az adományozott kiadványok értéke meghaladta az
1 millió forintot.
Egyesületünk kiemelt támogatója volt idén a BÉTEX Zrt. a közel
40 millió forint értékű lakástextil felajánlásával, melyet hét régiónkban osztottunk szét.
A Holnap Kiadó közel 22 millió értékben adományozott könyvet – a
szépirodalmi és gyermekkönyveknek egyaránt örültek családjaink.
A 30. év eredményekben és programokban egyaránt gazdag volt. A
Titkárság dolgozói és a régiós titkárok kitartó munkájának köszönhetően az Egyesület tartalmasan és méltón ünnepelhette meg a
jubileumi évfordulót.
Köszönjük a szervezetek vezetőinek, önkénteseinek és a programok résztvevőinek munkáját, amivel ők is hozzájárultak ahhoz,
hogy a NOE a 2017-os évet eredményesen zárhassa.

***
KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN, A NOE ELNÖKE

2018. MÁJUS
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Pénzügyi beszámoló, költségvetési terv 2017–2018
2017. év
Terv/eFt

8

Bevételek
Egyéni tagdíjak
Tagegyesületi tagdíjak
Állami támogatás
SzJA 1 %
Pályázatok
– az országos Egyesület céljaira
– tagszervezetek céljaira
Pénzbeli adományok
Programok
– Pályázat
–Pénzbeli támogatás
– résztvevőktől
Bankkamat jóváírás (kapott kamatok)
Valorizált természetbeni adományok
Egyéb bevételek
Bevételek összesen
Kiadások
Működési feltételek
Személyi kiadások (Titkárság)
Személyi kiadások (Régiós titkárok)
Személyi jellegű kifizetések
Megbízási szerződések
Bérjárulékok
Iroda működtetése
Amortizáció (nagy értékű tárgyi eszközök és egy értékben leírt)
Kiküldetés, szállítás
Régiós működési kiadások
Taglétszám fejlesztés
NOE népszerűsítés, arculat frissítés, reklámfilm
Szoftver és informatikai fejlesztések
Pénzügy (bank, könyvelés, biztosítás)
Egyéb működés
Működés összesen
Rendezvények, szakmai programok
Családkongresszus
NOE születésnap (október)
Őszi találkozó
– útiköltség
NOE Karácsonyi ünnepség
Régiós programok
Önkéntesek köszöntése
Vezetői továbbképzés, képzések
Ifjúsági tagozat programjai
NOE Kispályás Focibajnokság
Táborok

2017. év
Tény/eFt

2018. év
Terv/eFt

38 000
18 000
300 000
1 000

21 300
10 601
274 000
843

22 000
11 000
206 000
1 000

22 000
3 000
3 000

3 302
1 375
893

20 000
3 000
3 000

7 000
6 000
6 000
15
25 000
2 000
431 015

1 000
8 000
8 788
9
85 840
1 918
417 869

1 000
5 000
5 000
3
50 000
2 000
329 003

40 000
15 000
4 000
15 000
15 000
12 000
6 000
10 000
5 000
15 000
10 000
22 000
10 000
3 000
182 000
158 700
0
15 000
27 400
0
1 800
2 500
0
18 000
4 000
5 000
17 000

32 951
14 586
3 408
9 209
13 292
11 912
0
6 485
4 450
4 309
10 639
8 100
8 613
64
128 018
146 562
0
18 502
24 197
11 300
6 050
2 750
2 764
22 041
3 168
354
754

40 000
18 500
5 000
15 000
14 200
12 000
0
8 000
6 000
0
5 000
10 000
9 000
3 000
145 700
98 500
10 500
0
8 000
6 000
1 400
600
5 000
1 000
500
1 000
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Egyéb szakmai programok
Ünnepi kiadványok
Családszervezetek konferenciái
Babaköszöntő
Nagyszülők napja
Irodafejlesztés (tárgyi eszközök)
Családok világtalálkozója (2017. május)
Nemzetközi kapcsolatok
NOE Levelek
Karácsonyi csomagok
Belső pályázat
Rendezvények, szakmai programok összesen
Tagszervezetek céljaira átfutó támogatása
Családsegítés
Cél szerinti adományok
Tartalék
Valorizált természetbeni adományok
Összes kiadás

30 000
2 000
2 000
5 000
2 000
6 000
15 000
6 000
20 000
0
15 000
193 700
2 000
6 000
22 315
25 000
431 015

14 705
10 928
336
2 950
0
5 937
12 073
7 753
16 122
8 000
12 222
174 906
1 375
2 000
4 500
21 230
85 840
417 869

31 000
4 000
500
3 000
0
0
0
26 000
17 000
5 000
5 000
125 500
3 000
2 500
2 000
303
50 000
329 003

Megjegyzések a szakmai beszámolóhoz és költségvetési tervhez
Kedves Tagcsaládok!
Néhány gondolatot szeretnénk fűzni a szakmai beszámolóhoz és
költségvetési tervhez.
Mindannyian tudjátok, hogy ünnepi évet zártunk, jelentősen
megnövekedett feladatokkal, így van olyan fejlesztés, amely bár
a tavalyi évben elindult, mégis ebben az évben várható az eredménye.
A bevételi soron inkább az eltérésekre szeretném felhívni a
figyelmet:
2017-ben a tagdíj bevételek nem változtak. A tagnyilvántartó
rendbetétele lassan befejeződik. Új tagcsaládok is érkeztek, de a
vártnál kisebb mértékben., így a tagdíjakból származó bevétel
az előző évhez hasonló. Azt tapasztaltuk, hogy a családok inkább a lazább elköteleződéseket szeretnék választani (Pl.:
facebook csoport).
Az állami támogatásból egy kisebb rész áthúzódott az idei évre,
ezért szerepel kevesebb ezen a soron.
Lényegesebb a különbség az egyesület pályázatai soron: a tavalyi év megnövekedett munkái miatt a korábban jelzett szakmai
(EFOP) pályázatok még nem indultak el, az ott tervezett támogatás az idei évet fogja érinteni.

2018. MÁJUS

A kiadási soron inkább az eltérésekre szeretném felhívni a figyelmet:
Elindítottunk egy tagtoborzó akciót, (megyénként minden friss
nagycsaládos kapott rólunk tájékoztató levelet) ez azonban nem
hozta meg a kívánt taglétszám emelkedést, így 4 megye után
feladtuk ezt a próbálkozásunkat.
Szoftver és informatikai fejlesztésünk folytatódik ebben az
évben is. Várhatóan május közepére megújul honlapunk és a
tagnyilvántartó rendszerünk is tovább fejlődik.
A rendezvények, szakmai programok megvalósulásáról részletes kimutatást láthattok. A sok program mellett – amelyeknek
köszönhetően sok szép élménnyel gazdagodhattunk tavaly –
nem volt már időnk és lehetőségünk megszervezni a nyári táborokat, és a képzések is idén tudtak csak elindulni.
2018.
2018-ra a tagegyesületi és egyéni tagdíjakat szerény növekedéssel tervezzük. Az idei költségvetésben indul az EFOP pályázat,
és 2018. január elsejétől hozzánk került a KCSSZ nemzetközi
programja, ez 30 millió forinttal növeli mind a bevételi mind a
kiadási oldalunkat.
BODROGHELYI CSABA
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Mé rleg 2017
Időszak: 2017. 01. 01. – 2017. 12. 31.

10

adatok eFt-ban

NOE LEV ELEK 303

Időszak: 2017. 01. 01. – 2017. 12. 31.

adatok eFt-ban

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása

Noe_282 kozgyulesi 2018M:Noe_2010_julius.qxd

2018. MÁJUS

4/24/2018
10:48 AM
Oldal 11

B E SZ Á MOL ÓK

11

Noe_282 kozgyulesi 2018M:Noe_2010_julius.qxd

4/24/2018

10:48 AM

Oldal 12

A NOE 2017. É V I K IE GÉ SZ ÍT Ő ME L L É K L E T E

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2017. évi Kiegészítő melléklete
1. A közhasznú szervezet bemutatása:
Fővárosi Bíróság a Nagycsaládosok Országos Egyesületét,
mint kiemelkedően közhasznú szervezetet a Pk.60107/1989/1
számú bírósági határozattal 1989.04.28-án jegyezte be.
A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: szociális
tevékenység
Az Egyesület képviseletére: Kardosné Gyurkó Katalin elnök
önállóan jogosult.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) célja az
élet és az anyaság tiszteletére való nevelés és a jövendő generációjáért érzett felelősség erősítése. Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását, javaslatot terjeszt elő az illetékes állami és társadalmi
szervekhez és szervezetekhez a nagycsaládosokat érintő
ügyekben.
Az Egyesület az alábbi közfeladatokat látja el:
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– egészségügyi felvilágosítás
– anyagi, szellemi erőforrások felkutatása és felhasználása
a nagycsaládosok érdekében
– folyóiratok és más kiadványok közzététele
– a nagycsaládosok fogyasztóvédelme
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Befolyás kapcsolt vállalkozásokban:
Az Egyesület egyetlen vállalkozásban sem bír olyan befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának, társult vállalkozásának, közös vezetésű vállalakozásának, egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozásának
minősül.
Az Egyesület egyetlen társaságban sem rendelkezik sem
jelentős, sem többségi irányítást biztosító, sem közvetett irányítást biztosító befolyással.

Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai
abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre
készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy
az 500 mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák
hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között,
hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem
rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is
figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által
valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.
Nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek
Tárgyévben nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek
nem voltak.
Értékvesztés
Értékvesztés elszámolására, valamint visszaírására 2017.
évben nem került sor.
Valós értéken történő értékelés
A pénzügyi instrumentumok meghatározott körére nem alkalmazzuk a valós értéken történő értékelést, így a beszámoló
ilyen jellegű tételeket nem tartalmaz.
Alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása
Az alapítás-átszervezés költségei nem kerültek aktíválásra,
azok a felmerülés időpontjában a költségek között kerülnek
elszámolásra.
Kutatás, kísérleti fejlesztés elszámolása
A felmerült költségeket a felmerülés évében számoljuk el az
eredmény terhére. 2017. évben nem került sor K+F tevékenységre.

2. A számviteli politika főbb vonásai:
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kettős könyvitelt vezet és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját készíti. Tárgyévi eredményét a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves
beszámolójának eredménykimutatása alapján határozza meg.
Az egyszerűsített éves beszámoló tagolása a Számviteli törvényben és a 479/2016. (XII. 28.) Kormányrendeletben kötelezően előírtak alapján történt. Az üzleti év a naptári év.
A mérlegkészítés időpontja: fordulónapot követő február 28.

12

Céltartalék képzése
Céltartalék képzésére nem került sor, mert nem merült fel
olyan körülmény, amelynek hatására bármely követelés rendezése bizonytalanná vált volna.
3. Az eszközök és források értékelése, a számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése
Az eszközök értékelésénél megfogalmazott általános irányelv, hogy a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költségen kell értékelni, csökkentve azt
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az alkalmazott értékcsökkenési leírással, és értékvesztéssel és növelve ezek visszaírásával.

ESZKÖZÖK
4.1. Az eszközök összetétele, főbb változások (eFt)

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam
végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből
kell kiindulni. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan
(lineáris leírási módszerrel) történik évente a következő éves leírási
kulcsok alapján:
– szoftverek: 33%
– számítástechnikai eszközök 50%
– egyéb berendezések 14,5%
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam
végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből
kell kiindulni.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a társasági adótörvény
által megengedett amortizációs kulcsokkal történik. Az 100 ezer
forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök
beszerzési vagy előállítási költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.
Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama
végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja
meg a 100 eFt-ot.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a
könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha
az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 eFt-ot.
Értékcsökkenési leírás változásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl
további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.
Értékhelyesbítések alkalmazása
Az Egyesület az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így
a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

Az eszközök:

–
–
–
–
–

25,1 %-a befektetett eszközök
1,0 %-a készletek
3,7 %-a követelések
56,7 %-a pénzeszközök
13,5 %-a aktív időbeli elhat.

Megnevezés

Előző év
2016. év
1.250
21.538
460
23.248

A.
Befektetett eszközök
B.
Forgóeszközök
C.
Aktív időbeli elhatárolás
Összes eszköz

Tárgyév
2017. év
17.774
43.347
9.516
70.637

A forgóeszközökből 2.592 eFt követelések, 40.078 eFt pénzeszköz.
4.2. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték változásának
bemutatása /eFt/

11. Szellemi termékek
12. Épületek
143. Irodai igazg. berendez.
145. Kis értékű eszközök
161. Befejezetlen beruházás
Összesen:

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1.526
6.325
0
7.851
104
0
0
104
7.228
12.811
0 20.039
2.500
5.969
754
7.715
0
108
0
108
11.358
25.213
754 35.817

4.3. Immateriális javak és tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása /eFt/
Nyitó Növekedés CsökkenésZáró
119. Szellemi termékek ÉCS
1.121
197
0
1.318
129. Épületek ÉCS
76
6
0
82
1493. Irodai igazgatási ber. ÉCS 6.412
2.516
0
8.928
1495. Kisértékű eszközök ÉCS 2.500
5.969
754
7.715
Összesen:
10.109
8.688
754 18.043
A befektetett eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke a 17.774 eFt.

Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok
szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.
Számviteli politika más változásainak hatása
A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi
változásokon túl jelentős módosítás nem történt.
Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

Követelések részletezése /eFt/
– Pályázati célra adott előleg
– Szállítói túlfizetés
– Függő követelések túlfizetés miatt
– Egyéb követelés (Helyi utazási bérlet)
Összesen:
Pénzeszközök részletezése /eFt/
– Pénztár
– Bank
Összesen:

117
1.502
56
917
2.592

618
39.460
40.078

Aktív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/
4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
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Bevételek aktív időbeli elhatárolása
– 2017. évi, 2018-ba mérlegkészítésig befolyt tagdíjak
533
– 2017-ben felhasznált, 2018-ban mérlegkészítésig befolyt 8.000
Összesen:
8.533
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
– 2018. évi biztosítási díj
– 2018. évi folyóirat előfizetése
– 2018. évi postafiók bérleti díj
– 2018. évi repülőjegy és szállás ktg.
– 2018. 01. hó internet ktg.
Összesen:

35
8
32
902
6
983

Halasztott bevételek
A 2017. évi 300 MFt EMMI támogatásból 100 eFt egyedi érték
feletti eszközbeszerzésre felhasznált 18.359 eFt támogatásból csak a
vásárolt eszközök 2017. évi értékcsökenésének megfelelő összeg
számolható el egyéb bevételként. A 2017. évi 300 MFt támogatásból vásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenését meghaladó 16.338
eFt támogatás halasztott bevételként elhatárolásra került, amelynek
támogatásként történő elszámolása a következő években értékcsökkenés arányosan történik.
5. Az eredményhez kapcsolódó kiegészítések:

FORRÁSOK

5.1. Bevételek összetétele: (eFt)

4.4. A források összetétele, főbb változások (eFt):
A források:
– 52,3 %-a saját tőke
– 4,4 %-a kötelezettségek
– 43,3 %-a passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés

Megnevezés
D. Saját tőke
F. Kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Összes forrás:

Előző év
2016. év
8.962
4.312
9.974
23.248

Tárgyév
2017. év
36.924
3.094
30.619
70.637

Az Egyesület saját tőkéje 2017. évben a tárgyévi 27.962 eFt eredménnyel növekedett.
Kötelezettségek részletezése /eFt/
– Szállítók
– Függő kötelezettségek, tagdíjak
– Költségvetéssel szembeni kötelezettségek
Összesen:

2.930
28
136
3.094

Az Egyesületnek nincs mérlegen kívüli függő, jövőbeni kötelezettsége.
Passzív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
– 2018. évi, 2017. évben érkezett tagdíjak
– 2017. évi Önkorm. támogatás 2018. évi felhaszn.
– 2017. évi állami támogatás 2018. évi felhasználása
Összesen:
Költségek passzív időbeli elhatárolása
– 2017. 12. havi telefon, áram, fűtés
– 2017. 12. havi működési költségek
Összesen:

14

5.276
116
8.252
13.644

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Összes bevétel:

Előző év
2016. év
685
137.667
3
138.355

Tárgyév
2017 . év
235
417.625
8
417.868

Közhasznú tevékenység bevétele:
417.633 eFt
A közhasznú tevékenységből származó bevételek 2017-ben
tagdijakból, pályázati úton elnyert támogatásból, egyéb támogatásokból és az SZJA 1%-ának visszatérítéséből származtak.
A közhasznú bevételből 385.403 eFt kapott támogatás, 31.624 eFt
2017. évi tagdíjak.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület a tárgyévben 235 eFt összegben végzett vállalkozói tevékenységet. Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja
fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.
5.2. Ráfordítások összetétele (eFt):
Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összes ráfordítás:

Előző év Tárgyév
2016. év 2017. év
40.493
172.349
50.882
101.543
1.142
8.688
44.250
107.314
2
12
136.769
389.906

Az egyéb ráfordításokból 107.255 eFt adott támogatás, 59 eFt
különféle egyéb ráfordítások.
39
598
637

Céltartalékképzés illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.
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6. A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként
6.1. A kapott támogatások 2017
Támogató megnevezése

Támogatott cél

Központi Költségvetési szerv
Helyi önkormányzat és szervei
Magánszemély
Gazdasági társaság
Egyéb
NAV 1% (közcélú adomány)
Összesen:

Szakmai programok
Szakmai programok
Működés
Közhasznú tevékenység
Közhasznú tevékenység
Közhasznú tevékenység

Támogatás (adomány) összege Ft
Előző évi
Tárgyévi
53 996
278 665
2 042
1 375
4 227
687
44 060
95 046
8 787
1 054
843
105 379
385 403

Eltérés (Ft)
224 669
-667
-3 540
50 986
8 787
-211
280 024

6.2. Költségvetési támogatás felhasználása 2017.
Támogatást
nyújtó
megnevezése
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI

Támogatás
Felhasználás célja
Időpontja

Összege (Ft)

2016. 12. 29.
11 500 000
2016. 12. 30.
800 000
2017. 11. 27. 300 000 000

–
Vezetőképző
Álllami támogatás

2017. 05. 09.

Láthatatlan munka
a családban

3 500 000

előző évi
10 747 678
8 660
46 010

Felhasználás összege (Ft)
tárgyévet
tárgyévi
követő
752 322
791 340
275 364 144 24 589 846

1 756 737

Elszámolás
időpontja
2017. 01. 31.
2017. 04. 28.
2018. 02. 28.
Elszámolás:
2017. 06. 23.
Visszautalva:
1 743 263

6.3. Cél szerinti juttatások 2017.
Megnevezés
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Adóköteles pénzbeli támogatás
Adóköteles nem pénzbeli támogatás
Adómentes pénzbeli támogatás 86341 fkv. + ösztöndíj
Adómentes nem pénzbeli támogatás
Egyéb cél szerinti, de nem k.h.tev. keretében nyújtott
Pénzbeli támogatás
Nem pénzbeli támogatás

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás (eFt)

44 246

107 255

63 009

4 353
39 893

11 102
96 153

6 749
56 260

Előző évi összeg
(eFt)

Tárgyévi összeg
(eFt)

Változás
(eFt)

7 376
1 142

8 962
8 6 88

1 586
7 546

1 750
31 509
1 363
223

2 100
85 840
27 886
76

350
54 331
26 523
-147

6.4. Vagyon felhasználása 2017
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Értékcsökkenés
Értékvesztés
Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás
Rászorultak részére juttatott természetb. juttatás
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
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7. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
Egyesületünk 2017. évben is az Alapszabályában megfogalmazott
célok szerint végezte tevékenységét. Tagságunk sokszínű – jelenleg
11.000 tagcsaládunk van közel 300 helyi szervezetben, ez több mint
50.000 embert jelent!
Az 1987. október 24-én létrejött NOE 2017-ben ünnepelte 30. születésnapját. Jubileumi évünk programokban kiemelkedően gazdag volt.
Az éves munkatervünknek megfelelően üléseztek az Egyesület
alapvető hivatalos fórumai.
Az elnökség havonta ülésezett, a választmányi ülésekre 2 alkalommal (január 28., november 25.) Budapesten, június 10-én Csongrádon került sor (szeptemberben az Őszi Találkozónk biztosított lehetőséget vezetői célcsoport találkozóra). Ünnepi közgyűlésünket április 22-én tartottuk meg.
A szakértőink aktívan részt vesznek különböző testületekben tanácsadói, javaslattevői munkájukkal segítve a társadalmi folyamatok fejlesztését. Egyes uniós és nemzetközi források operatív programjaihoz kapcsolódó monitoring bizottságaiban szavazati joggal
rendelkező tagként vagyunk jelen. A magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok ülésein is közreműködünk,
valamint rendszeres és aktív résztvevői vagyunk különböző szakmai (szociális és családügyi) konferenciáknak.
Egyesület- és csoportvezetőink, valamint önkénteseink képzése
kiemelt szervezeti célkitűzéseink közé tartozik. Ennek érdekében
vezetőképző tanfolyamot, motivációs tréninget, és egy, a fiatalokat
megszólító képzést indítottunk.
NOE Levelek
A NOE Levelekben tájékoztatjuk tagságunkat az egyesület tevékenységéről, a családokra vonatkozó aktuális törvényi tudnivalókról, bemutatjuk közösségi életünket, programjainkat, hasznos információkat nyújtunk a család apraja-nagyja számára. Nagy eredménynek tartjuk, hogy az új online tagnyilvántartó rendszerünknek
köszönhetően kiadványunk több mint 11 000 tagcsaládunkhoz jut el
nyomtatott formátumban. 2017-ben arculati szempontból is új
design-t kapott hírújságunk.
Hírmagazinunk természetesen weboldalunkon online is elérhető
(http://noe.hu/noe_magazin/2017/), illetve környezettudatos tagjainknak elektronikus úton juttatjuk el kiadványainkat.
Rendezvények, szakmai programok
• Családszervezetek III. konferenciája (január 17.) A NOE szorosan együttműködik azokkal a szervezetekkel, mozgalmakkal,
amelyek tevékenységüket a családok, a gyermekek, a magyar
társadalom erősítése érdekében fejtik ki.
• Házasság világnapi rendezvények 2017-ben országosan több
helyszínen zajlottak házasság heti rendezvények nagycsaládos
egyesületek, csoportok szervezésében. A helyszínek: Budapest
(Csepel), Debrecen, Inárcs, Nagykőrös, Nógrádsáp, Nyíregyháza, Orosháza, Pécs, Ráckeve és Vác voltak.
• Kispályás foci bajnokság apák és fiúk körében (februártól)
• Láthatatlan munka napi konferencia (április 5.) A láthatatlan
munka napi konferenciánk célja az volt, hogy ráirányítsa a
figyelmet a sokak által végzett értékes és pótolhatatlan munká-

16

ra. Az esemény keretein belül került sor a „BEUGRÓ – munkához látok” című pályázatunk díjkiosztó ünnepségére is.
• Babaköszöntő (május 6.) „Ha gyermek születik a világra, család is születik” mottót adtuk a Hajógyári szigeten megrendezett
programunknak, amelyen az egyesületi szinten tavaly született
300 babát köszöntötte a NOE.
• Családok Budapesti Világtalálkozója (május 25-28.) 2017.
évben a NOE (hazai és nemzetközi partnerekkel közösen) nyerte el a World Family Congress megrendezési jogát, ami nemzetközi szinten is nagy elismerés számunkra. 2017. május 25-28.
között került megrendezésre a Családok Budapesti Világtalálkozója, melyre a világ minden tájáról (minden földrészről jönnek
a résztvevők) érkeztek családszervezeteknél, családok ügyeivel
foglalkozó szakmai szervezeteknél tevékenykedő barátaink,
szakértők, aktivisták, vendégek.
• Régiós Családi Napok, Régiós találkozóink évről évre hét
helyszínen zajlanak 2017-ben Salgótarján, Monostorapáti,
Inárcs, Bikal, Tompa, Mezőberény, Gyopárosfürd, Bátaszék
valamint Érd adott otthont a találkozóknak.
• Nyári Egyetem (Budapest, július 10-13.) Egyesületünk 2017ben szervezett először Nyári Egyetemet. A 20 és 30 év közötti
fiatalok az ország minden tájáról érkeztek a háromnapos rendezvényre, melynek fő témái az önismeret, a kommunikáció és
a családi szerepek voltak.
• EFOTT 2017. július 11–17. között Velencén tartották az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját, az
EFOTT Fesztivált. Július 15-én a NOE is kitelepült a Civil Tér
egyik sátrába.
• Családszervezetek IV. konferenciája (június 19.) Júniusi eseményünkre Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős
államtitkár is ellátogatott, aki az új demográfiai csomagról és a
családszervezetek szerepéről tartott előadást.
• Erzsébet táborok – A NOE 2017-es Erzsébet-tábor pályázatainak köszönhetően június 25-30. között Fonyódligeten 200 gyerek, míg július 2-7. között Zánkán 300 gyerek táborozhatott
kedvezményesen.
• Vízi vándortábor – Július 24–29. között 32 NOE-s fiatal a vízi
vándortábor keretében kenuval és kajakkal fedezte fel a
Szigetköz természeti csodáit.
• Őszi találkozó (Szarvas, szeptember 23.) Egyesületünk leglátogatottabb rendezvénye a szeptemberi országos Őszi Találkozó,
melyen ez évben a NOE megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a NOE közössége Szarvason. Az esemény küldetése kettős: egyesületünk tagjai, az ország különböző részeiből érkező
közösségek, családok számára nyújt lehetőséget egymás megismerésére, miközben közös élményeket szerezve, megismerhetik
az adott település nevezetességeit.
• NOE születésnapi rendezvény (Budapest, október 14.) Egyesület- és csoportvezetőinkkel, alapítókkal, régi és jelenlegi munkatársakkal és nemzetközi vendégekkel ünnepeltük meg az
egyesület alapításának 30. évfordulóját.
• Spar Maratonka – A sportot szerető családjainkat szeretnénk
támogatni a Spar Maratonkához való csatlakozással.
• CBA gyűjtés november folyamán (ünnepélyes átadás: december 11.) Az országban egyedülálló kezdeményezésként 2016-ban
„Fiatalok a kisgyermekes családokért” címmel hirdetettünk
országos adománygyűjtő akciót négy családszervezettel közösen.
A 25 helyszínen 28 szervezetünk közel 600 önkéntese gyűjtött, és
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az eredmény magáért beszél: 12,6 tonna adomány gyűlt össze.
• Családszervezetek II. Jótékonysági Adventi Vására (december 3.) 2017-ben is megrendezésre került az ország legnagyobb
Jótékonysági Adventi Vására a Millenáris D épületében december 3-án. A vásár célja a segítségnyújtás mellett az volt, hogy
felhívja a figyelmet a civil szféra összefogásának erejére. A
nagyszabású esemény egész napos színpadi programokkal
fogadta a vásárra látogatókat.
• ACSSZ (december) 2017-ben is megszerveztük az Angyali
Csomagküldő Szolgálatot (ACSSZ), s így kb. 200 családnak
tudtunk ajándékot közvetíteni.
• NOE Karácsony az Erkelben (december 15.) Az elmúlt évek
hagyományait követve idén is az Erkel Színházban egy karácsonyi előadással készültünk az ünnepekre: közel 400 család (1800
fő) nézhette meg Csajkovszkij: A diótörő című mesebalettjét.
• Önkénteseink köszöntése – Minden évben megköszönjük önkénteseinknek az egész évben végzett munkájukat. Egyesületünkben mintegy 1500 fő önkéntes dolgozik akár segítőként,
akár helyi szervezetünk vezetőjeként.
Pályázataink
Egyesületünk kulturális misszióját mindig is igyekezett érvényre
juttatni. 2017-ben három pályázatot írtunk ki: egy szépirodalmi, egy
mese- és egy fotó, illetve videó pályázatot.
• Szépirodalmi pályázat – Határon innen és túl sokakat megmozgatott pályázatunk, melynek témája: „hogyan lettem nagycsaládos?” Számos megrendítő és számos vidám írás érkezett,
ezzel is mutatva, hogy milyen sokfélék is a nagycsaládosok.
• Beugró pályázat a láthatatlan munka kapcsán – A „BEUGRÓ
– munkához látok” című pályázatunkra olyan fotókat, videofelvételeket vártunk, amelyen a pályázó egy családtagja, barátja,
ismerőse által végzett láthatatlan munkát maga végez, bemutatja
azt, azaz beugrik a másik szerepébe, s munkához lát.
• Mesepályázat – 2017 nyarán Gyermekeink ajánlják – nagycsaládosok meséi címmel pályázatot hirdettünk. Korosztálytól függetlenül gyermekek számára írt – csak saját! – meséket vártunk,
amelyek alkalmasak arra, hogy azokat a szülők lefekvés előtt,
szabad délutánokon, esős nappalokon, hétvégén, vagy bármikor
elmondhassák, felolvashassák gyermekeiknek.
Szakmai tevékenységünk
NOE-FON Jogsegélyszolgálat
A NOE-FON a Nagycsaládosok Országos Egyesületének telefonos
jogsegélyszolgálata, mely azért jött létre, hogy hiteles, naprakész tájékoztatást tudjon adni a jogszabályokról; illetve, hogy az egyedi, összetett problémák megoldásában is, ügyek elintézésében útba igazítson.
A 2017. évben ismét számosan keresték meg a NOE-FON-t, hiszen
folyamatos az igény egy könnyen és gyorsan elérhető jogsegélyszolgálatra; tagjainkon kívül sokan találnak ide az interneten keresztül, illetve családsegítő szolgálatok, védőnők ajánlása nyomán is.
Az alábbi témakörökbe tartozó hívások voltak a leggyakoribbak:
1. Lakhatási kérdések: még mindig sok kérdést kapunk, bár korántsem annyit, mint tavaly, a CSOK-kal kapcsolatban; nagyon sokan
fordulnak hozzánk azonban olyanok is, akiknek nem megoldott a
lakhatásuk, és a családi otthonteremtési kedvezménnyel különböző okok miatt (biztosítottság, önerő stb. hiánya) miatt nem tudnak
élni.
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2. Munkajogi, társadalombiztosítási kérdések, ezen belül például a
munkaviszony megszüntetésével, gyermeke(ek) után járó ellátások melletti munkavégzéssel, atipikus foglalkoztatási formákkal
és a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos problémák voltak jellemzőek.
3. Polgári jogi kérdések is érkeztek ingatlanokkal kapcsolatos problémákkal kapcsolatban, valamint fogyasztóvédelmi, öröklési
ügyek kapcsán.
4. A hívások, levelek egy része természetesen olyan jellegű, mely kifejezetten a nagycsaládosokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos
• Nagycsaládos kedvezmények (tankönyv, étkezés, utazás, energiatámogatás) igénylése, jogosultság igazolása;
• Nagyon sokan kérdeztek a 2018. január 1-jétől hatályos, de már
az előző évben ismert tőketartozás, illetve diákhitel elengedésével kapcsolatban.
• Szociális jellegű juttatásokhoz való hozzájutás, jogosultsági kritériumok.
5. A büntetőjog területét is érintő hívások: Többször érkezett a
NOE-FON-hoz hívás bűncselekmények (jellemzően lopás, családon belüli erőszak) áldozataitól is, ilyenkor más civil szervezetek
bevonásával, ajánlásával igyekszünk segíteni.
Köteteink
• Nagycsaládos lettem! címmel kötetet jelentettünk meg a szépirodalmi pályázatra beérkezett legjobb pályaművekből. A pályaműveket neves zsűritagok válogatták a kötetbe.
• „Nagycsaládban élni jó!” Jubileumi kötetünk, Egyesületünk 3
évtizedes történetét, korábbi elnökeink születésnapi gondolatait,
alapítóinkat, díjazottainkat, pályázatainkat, főbb eseményeinket
tárja az olvasók elé.
Nemzetközi tevékenységünk
Egyesületünk több nemzetközi szervezet tagja, így jelen vagyunk az
European Large Families Confederation (ELFAC), a Fédération
Européenne des Femmes Actives en Famille (FEFAF) és COFACE
Famielies Europe testületeiben. Az elmúlt évben számtalan, nemzetközi tevékenysége volt egyesületünknek:
• NOE nemzetközi bizottság ülése (Január 13.)
• Társadalmi mobilitás, OECD konferencia, Párizs (Május 4.)
• COFACE közgyűlés, Brüsszel (Május 11-12.)
• World Congress of Families (Családok Budapesti Világtalálkozója) (Május 24-26.)
• Coface expert meeting Work-Life Balance, Helsinki (Június 8-9.)
• ’Life Without Bullying’ – Szakértői megbeszélés és konferencia, Athén (Szeptember 14-15.)
• Ukrán Ifjúság Nyitott Világa szervezet konferencia, Balatonalmádi (Október 6.)
• Október 6-án tartotta az ukrán Ifjúság Nyitott Világa szervezet
konferenciájának nyitó ülését Balatonalmádiban. A több mint 50
résztvevő rendkívüli érdeklődést tanúsított Egyesületünk tevékenysége és alapelvei iránt.
• Kanadai parlamenti képviselői delegáció magyarországi látogatása (Október 11.)
• COFACE Buro megbeszélés (Október 14.)
• ELFAC közgyűlés (Október 14-15.)
• Danube Institute Budapest demográfiai konferencia (Október 25.)
• European Youth Workshop, Varsó (Október 26-29.)
• FANOC nagycsaládos vásár, Barcelona (november 4-5.)
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• Konvergáló gazdaságok, eltérő társadalmak? Felfelé irányuló
konvergencia az EU-ban című konferencia, Dublin (Nov. 14-15.)
• COFACE elnökségi ülés, Brüsszel (November 30. – December 1.)
• Family first? Dilemmas of the modern youth (A család az első? A
modern ifjúság dilemmái) konferencia, Brüsszel (December 4-5.)

nagycsaládos szervezeteinket és központunkat támogattuk annak
érdekében, hogy tagcsaládjaink számára szervezett közösségépítő
programjainkat és sajtó nyilvános eseményeinket minden esetben
sikerre vigyük.
8. Tájékoztató kiegészítések

Tagkártya bővítés
A 2017. év egyik fő célkitűzése az volt, hogy a NOE kártyával elérhető kedvezmények körét bővítsük. Jelenleg több mint 750 elfogadóhelyünk van erőfeszítéseinknek köszönhetően.
2017-ben kötött együttműködési megállapodások
• Nemzeti Parkokkal (március 2.)
• Magyar Védőnők Egyesülete (szeptember 19.)
• Magyar Művészeti Akadémia (december 14.)
Tagtoborzás
Elkészült a tagnyilvántartó rendszer fejlesztésének első üteme, az
online belépési felület és egy új komplex tagnyilvántartó program.
Tagnyilvántartásunkat összekapcsoltuk a hírlevél-küldő rendszerrel.
Facebook oldalunkon is közzétettük az on-line belépés lehetőségét,
ennek hatására az új belépők száma megnövekedett, átlagosan
havonta mintegy 50 új tagcsalád csatlakozik egyesületünkhöz.
Facebook oldalunkon jelenleg több mint 8200 like-nál tartunk.
Létrehoztuk a Nagycsaládos Szülők csoportját is, melyhez nagy örömünkre már több mint 5600 család csatlakozott.
Kreatív arculati fejlesztőmunka
Jubileumi évünkre új logót készíttettünk megjelenítve a 30. évfordulót. A fejlesztéssel egy időben az érvényben lévő NOE logót is
frissíttettük.
Honlap redesign
Az év végén egyesületünk honlapjának arculati frissítése is megkezdődött. A webdesign nemcsak új megjelenést kölcsönöz majd
weboldalunknak, hanem számos új fejlesztést takar: bankkártyás
fizetés, blog modulok, Facebook integráció, issue beágyazás, partneroldali regisztrációs lehetőség kedvezményt kínálók számára stb.
Munkatársak
Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül 11 000 tagcsaláddal
tart kapcsolatot, az általa biztosított különböző rendezvényei, programjai, szakmai kiadványai, kistérségi találkozói, önkéntesei révén.
Szervezetünket négy munkatárs felvételével bővítettük – a rendezvényszervezés, a szakértői munka és az adminisztráció területén,
valamint a külső és belső kommunikációnk javítására alkalmaztunk
egy munkatársat Jelenleg 23 fő látja el a feladatokat a budapesti titkárságon, ill. a hét régióközpontunkban.
Irodahelyzet, szervezetfejlesztés
A kellemes irodai munkakörnyezet és infrastruktúra fejlesztését is
zászlónkra tűztük 2017-ben. A NOE Központban új munkaállomások (2 db) létesültek (a meglévő munkaállomásokat fejlesztettük),
valamint modern konyha- és irodabútor került irodánkba.
Eszközpark fejlesztése
Eszközvásárlásaink kapcsán arra törekedtünk, hogy biztosítva legyen rendezvényeink sikeres lebonyolítása. A fejlesztéssel országos
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A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók és tisztségviselők javadalmazásának bemutatása:
Az Egyesületnek 2017. évben 23 fő főállású alkalmazottja volt, a
részükre 2017. évben kifizetett bér 47.537 eFt.
Megbízási jogviszonyban 4 főt foglalkoztatott az Egyesület, részükre 2017. évben 8.509 eFt megbízási díj került kifizetésre.
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2017. évben tiszteletdíjban vagy
egyéb juttatásban nem részesültek, részükre csak a feladatuk ellátásához szükséges költségtérítések kerültek kifizetésre.
Tárgyévi eredmény elszámolása:
Az Egyesület tárgyévi eredménye 27.962 eFt, amelyből 27.886 eFt
az alaptevékenység és 76 eFt a vállalkozási tevékenység eredménye.
A 2017. évi eredmény a tőkeváltozást növeli.
Könyvelés
Az egyszerűsített éves beszámolót Szabóné Renácz Ágnes készítette, Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 005062
Könyvvizsgálat
Az egyszerűsített éves beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak.
A könyvvizsgáló adatai:
PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
MKVK nyilvántartási szám: 000645
A könyvvizsgáló személye: Jónásné Penner Ágnes
MKVK tagsági száma: 001448
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatást nem
nyújtott.
Környezetvédelem:
Az Egyesület tevékenységének jellegéből adódóan egyáltalán nem
termel és tárol veszélyes hulladékot, környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.
9. Vagyoni, pénzügyi mutatók

Adatok %-ban

A mutatók megnevezése
előző év tárgy év
Tartósan befektetett eszközök aránya
(befektetett eszközök/összes eszköz)
5,38
25,16
A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)
38,55
52,27
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/
összes eszköz)
92,64
61,37
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek) 499,49
1401
Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközökkövetelések/rövid lejáratú kötelezettségek)
495,11 1317,2
Hitelfedezetségi mutatók (követelések/
rövid lejáratú kötelezettségek)
4,38
83,8
A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló törvény előírásainak
figyelembevételével készült.
Budapest, 2018. április 11.
a NOE képviselője

NOE LEV ELEK 303
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2017. évi Közhasznúsági melléklete
1. A szervezet azonosító adatai
név:
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
székhely:
1056 Budapest, Március 15. tér 8.
bejegyző határozat száma: Pk.60 107 /1989
nyilvántartási szám:
01-02-0000107
képviselő neve:
Kardosné Gyurkó Katalin
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A NOE közhasznú tevékenysége az alábbi területeken valósult meg:
– érdekvédelem, érdekképviselet
– egyedi esetekben való konkrét segítségnyújtás, konzultációk
intézményekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal,
– országos szinten a családokat érintő kérdésekben jogszabály – előkészítési munkában nagyon aktív részvétel,
– tanácsadó szolgálatok: jogi, szociális, életvezetési, nevelési,
egészségügyi, építési, NOE-FON,
– fogyasztóvédelem: együttműködés fogyasztóvédelmi szervezetekkel, közérdekű tudnivalók megjelentetése, egyedi esetekben
segítségnyújtás,
– adományközvetítések lebonyolítása,
– kedvezményes lehetőségek közvetítése,
– tagkártyára adott kedvezmények bővítése
– kedvezményes, ingyenes színház és hangversenyjegyek közvetítése
– kedvezményes, ingyenes sport és kulturális lehetőségek közvetítése
– helyi, régiós és országos rendezvények támogatása, szervezés
– jótékonysági adománygyűjtés és közvetítés a kisgyermeket nevelő családok számára
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
a.) gyermekes családok, ill. a nők és férfiak, valamint hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
(Alaptörvény – a továbbiakban: Atv. Alapvetés L. cikk,
Szabadság és Felelősség XV.3. pont, a családok védelméről
szóló 2011. évi CCXI. törvény – a továbbiakban: Csvt. – 6. §
(1) és 15. §);
b.) családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme
(Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk 1. pont, Csvt. 1. § (1),
(3) és 15-20. §);
c.) családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás,
jogsegélyszolgálat. A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III.
törvény 56. §, valamint az 57. § e) és h) pontjai, Csvt. 3. § (2),
6. §);
d.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Atv. Szabadság és Felelősség XVIII. 1. pont, 1997. évi
XXXI. tv. 11. § (1), 12. § (2), 39. §, ezzel összefüggésben: 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pont, Csvt. 13. §);
e.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, különösen a gyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának elősegítése (Atv.
Szabadság és Felelősség XVIII. 2. pont, Csvt. 4. § (2), (3));
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f.) családi életre nevelés (Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk,
Csvt. 3. § (2), ehhez kapcsolódóan: 2011. évi CXC. törvény 2.
§ (1));
g.) egészségügyi felvilágosítás (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 4. pontja;
h.) környezeti nevelés (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontja; 1996. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdés,
64. § (1) bekezdése)
i.) határon túli magyar családszervezetek működésének segítése
(Atv. alapvetés D) cikk);
j.) fogyasztóvédelem (1997. évi CLV. törvény 17. § (2), (5) bekezdései).
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20. pont és a 34. § (1)–(2) bekezdései
a közhasznú tevékenység célcsoportja: családok
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Elsősorban a 10
ezer 78 tagcsalád, de aki hozzánk fordul, mindenkinek segítünk,
illetve, amit elértünk változást, minden magyar állampolgár élvezi,
aki nagycsaládos
A közhasznú tevékenység főbb eredményei az érdekvédelem,
érdekképviselet területén:
– Továbbra is sok kérdés érkezett 2017-ben is a lakástámogatásokkal kapcsolatban a NOE-hoz; a minisztériumoknak (EMMI, NFM)
adtunk jelzést a problémásabb esetekről.
– Részvétel munkabizottságokban: a NOE szakértői munkája során
aktívan részt vesz különböző testületekben tanácsadói, javaslattevői
munkájával segítve a társadalmi folyamatok fejlesztését (pl. Népesedési Kerekasztal, Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, NEA Tanács,
Nemzeti Önkéntes Tanács, Életvédő Kerekasztal, Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács, Karitatív Tanács, Nemzeti Ifjúsági Stratégia, Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum, UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottság). Egyes uniós és nemzetközi források
operatív programjaihoz kapcsolódó monitoring bizottságaiban szavazati joggal rendelkező tagként vagyunk jelen (pl. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottság, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Monitoring Bizottság, Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság, EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Monitoring Bizottság). A magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok ülésein is közreműködik a NOE (pl. Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, Családi életre nevelés Munkacsoport, Logopédia-BTMN Munkacsoport). Szakmai (szociális és családügyi) konferenciák rendszeres és aktív résztvevői vagyunk.
– Véleményeztük a tankerületi tanácsok felállításáról szóló rendelettervezetet (a NOE küldötteket delegálhat ezekbe).
– Folyamatos részvétel a Népesedési Kerekasztal munkájában.
– Egyesületünk nemzetközi tevékenysége során a továbbiakban is
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azon fog dolgozni, hogy a családok érdekei meg tudjanak jelenni az
európai döntéshozatalban, valamint, hogy a családbarát civil érdekképviselet erősödjön nemzetközi szinten (ELFAC, FEFAF,
COFACE). Rendszeresen résztvevői vagyunk a COFACE szakértői
találkozóinak. Múlt évben az alábbi ilyen megbeszéléseken voltunk
jelen: Coface expert meeting Work-Life Balance, Helsinki (június 89.); ’Life Without Bullying’ – Szakértői megbeszélés és konferencia, Athén (Szeptember 14-15.) Az elmúlt négy év tapasztalata alapján meg tudjuk erősíteni, hogy a NOE neve nemzetközileg is jól
cseng, számít a véleményünk, nélkülünk nem teljes egyetlen európai családszervezet sem és sok ország kisebb, kevésbé jól szervezett
nagycsaládos egyesülete minket tekint példaképének.
– részvétel a Gyermekjogi Civil Koalícióban;
– egyeztetés a HÖOK-kal a szociális ösztöndíjhoz benyújtandó iratokról;
– egyedi megkeresésre való konkrét segítségnyújtás, konzultációk
intézményekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal: legtöbb megkeresés (telefonon és emailben) a CSOK kapcsán érkezett, továbbá
a csed, gyed és táppénz ügyköréből.
A kilakoltatás problémája is többször felmerül. Ilyenkor segítséget
tudunk nyújtani a bajban lévő család eligazításában, hogyan tud
további segítséget kérni, milyen fórumhoz forduljon.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem
megnevezése

Vagyonelem
értéke

Felhasználás
célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Adómentes pénzbeli támogatás
Adómentes nem pénzbeli támogatás

Előző év
4.353
39.893

Tárgyév
11.102
96.153

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Előző év
Tárgyév
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: -

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év
(eFt)
138.355

Tárgyév
(eFt)
417.868

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
1.054
843
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a KohéziósAlapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
137.301
417.025
H. Összes ráfordítás (kiadás)
136.769
389.906
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
50.882
101.543
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
136.307
389.747
K. Adózott eredmény
1.586
27.962
L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
1500 fő 1500 fő
Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0]
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Nem
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]
Adatok ezer forintban.
Budapest, 2018. április 11.

Mutató teljesítése
Igen Nem
Igen Nem
Igen Nem

NOE képviselője

Az Ellenőrző Bizottság 2017. évi jelentése
A NOE Ellenőrző Bizottsága Egyesületünk 2017. évi tevékenységének vizsgálata során a következő megállapításokat teszi, és terjeszti a
2018 évi közgyűlés elé.
Az Ellenőrző Bizottság áttekintette az Elnökség által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat: az egyszerűsített éves beszámolót, annak
részét képző kiegészítő mellékletet, a közhasznúsági mellékletet, illetve a könyvvizsgálói jelentést.
Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés elé terjesztendő egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági beszámolót elfogadásra javasolja
szóbeli kiegészítéssel.
Budapest, 2018. április 19.
BALÁZSI CSILLA EB ELNÖK
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Kedves Tagtársaink!
A május 12-i közgyűlésen egy főtitkárt és négy elnökségi tagot kell választanunk. Kérjük, fogadjátok bizalommal jelöltjeink végleges listáját!
Az elnökség maradó tagjai:
• Kardosné Gyurkó Katalin – elnök,
• dr. Kutassy Jenő – elnökhelyettes,
• Fekete László – elnökségi tag,
• Török Krisztina – elnökségi tag.
Az elnökség négy évre újraválasztható tagjai:
• Joó Kinga elnökhelyettes,
• Komjátiné Bartos Nóra elnökségi tag,
• Vári Ferenc elnökségi tag.
Új jelöltek:
• Ulicsák Péter főtitkár
• Balla Katalin elnökségi tag
• Bárány Attiláné elnökségi tag
• Czeglédyné Tiborcz Alexa elnökségi tag
• Görcz Gyula Csaba, elnökségi tag
• Keresztes Hajnalka elnökségi tag
• Kutasi József elnökségi tag
• Tihanyi Kovács Erika elnökségi tag
Megköszönve a jelölés folyamán sokaktól kapott segítséget, mindenkit
szeretettel hívnak a közgyűlésre a Jelölő Bizottság tagjai:
Székely Hajnalka elnökletével Sebők Jusztina, Székely Kamilla,
Szilágyiné Bella Margit és Váradi Tibor

Jelöltek névsora
FŐTITKÁR:
Ulicsák Péter
47 éves, 13 éve tagja a NOE-nak. Zuglóban él feleségével és három gyermekével. Munkaideje kötetlen,
mert 20 éve ingatlankezeléssel foglalkozik családi
vállalkozásban. Nem ismeretlen számára tehát a gazdasági terület. Mivel minden nap emberekkel foglalkozik, szervezkedik, irányít, van munkáltatói tapasztalata, tehát ezeken a területeken is tudja segíteni a NOE munkáját.
Egyike a „Via et Vita” nagycsaládos egyesület alapítóinak. Németül
beszél. Szívesen vállalja a NOE képviseletét a főtitkári feladatokban.
Ebben a munkában a felesége és gyermekei maximálisan támogatják.
ELNÖKSÉGI TAGOK:
Joó Kinga
Háromgyerekes édesanya, angol-történelem szakos
és nemzetközi kapcsolati szakértő diplomával. 11
évig köztisztviselőként dolgozott külügyi-nemzetközi területen. 2010 óta képviselő egy EU-s testületben,
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban,
mely munkája részben Brüsszelhez köti. 2014-ben
választotta be a NOE közgyűlése az elnökségbe.

2018. MÁJUS

Ellátja szervezetünk képviseletét az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságban, a Coface – Families Europe vezetőségében, követi az
ELFAC munkáját és igyekszik eleget tenni a nagyszámú nemzetközi
megkeresésnek, akár egy interjúról, akár egy cikk megírásáról vagy előadás megtartásáról legyen szó.
Az elmúlt 4 év tapasztalata alapján csak még jobban meg tudja erősíteni,
hogy a NOE neve nemzetközileg is jól cseng, számít a véleményünk, nélkülünk nem teljes egyetlen európai családszervezet sem, és sok ország
kisebb, kevésbé jól szervezett nagycsaládos egyesület minket tekint példaképének. Az idei évtől a KCSSZ-től a NOE-hoz került nemzetközi projekt szakmai felügyeletét is ellátja.
Továbbra is szívesen vállalja a megerősödött szakértői-munkatársi csapattal a NOE-ért és a magyar családokért végzett munkát nemzetközi
szintéren, hiszen nagyon sok teendőnk van elsősorban közvetlen környezetünkben, Európában, a családok ügyeinek felkarolása terén.
Komjátiné Bartos Nóra
47 éves, 3 gyermek édesanyja. Életében családi hagyomány a NOE tagság. Édesanyja kezdetektől tag a
helyi egyesületben. A Nagycsaládosok Váci Egyesületének elnöke, védőnő. Rálátása van az anya és
gyermekvédelemre, iskolai egészségügyi helyzetre
és a közétkeztetésre. Van vezetési gyakorlata, a mindennapokban látja a családok gondjait és örömeit. Ismeri a szociális ellátó rendszert, van tapasztalata az önkormányzattal való együttműködésben. Fontosnak tartja a fiatalítást, amit a fiatal szülők közösségbe hívásával gondol kezdeni. Bizakodó és optimista a jövőt illetően. Két éve a
NOE elnökségi tagja.
Vári Ferenc
Kondoroson élő, 54 éves, magyar-ének szakos általános iskolai tanár, négy gyermek édesapja, melyek
közül kettőtől 5 unokája van. A Kondorosi Nagycsaládosok Egyesületének 20 évig volt elnöke. Hat
ciklus óta önkormányzati képviselő, az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnöke volt. 2000-2004
között a NOE elnökségének póttagja, 2004-2012 között elnökhelyettese,
majd 2014-2018 között elnökségi tagja lett. A NOE delegáltjaként a Délalföldi Regionális Ifjúsági Tanácsában volt tag, ill. alelnök. 2012-ben
Család- és gyermekvédelem szakos pedagógusi oklevelet is szerzett.
Diplomamunkájának címe: Mi lesz veled család? 2012-től részt vesz a
GYIA Tanács munkájában. A NEA ÚN Kollégiumának tagjaként is sokat
foglalkozott pályázatokkal. 2013-ban megválasztották a NOE által létrehozott Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége alelnökének.
Feladatának érzi a NOE és a KCSSZ közötti koordinációt.
Balla Katalin
Három kamasz fiú édesanyja, magyar-német szakos
tanár, angol és magyar nyelven idegenvezető. Férjével és a fiúkkal 10 éve telepedtek haza külföldről,
azóta tagjai a NOE-nak, Kata pedig két éve a Budapest XIV. kerületi Zuglói Csoport vezetője is.
Férjével 20 éve házasok, mindenki aktív cserkész a
családban. Régebben a Széchenyi Magyar Iskolát vezették férjével New
Brunswick-on, jelenleg az idős és beteg nagyszülőket ápolja otthon.
Fontosnak tartja a személyes találkozásokat és beszélgetéseket, ami felé
tudatosan kell törekedni a mai rohanó és egyre inkább virtuálissá váló
világban. Sokat találkozott azzal a kérdéssel, hogy meddig nagycsaládos
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egy nagycsaládos? Egy olyan őrségváltás lenne kívánatos, ahol a régieket megtartva tudná a NOE aktivizálni az újonnan belépő családokat,
hogy a nagyszülővé válók se szoruljanak háttérbe vagy váljanak ki.
Bárány Attiláné
46 éves pedagógia szakos nevelőtanár, három kamasz boldog édesanyja. Nevelőtanárként dolgozik a
tiszavasvári középiskola kollégiumában 1995 óta.
Szereti a munkáját, a diákok nem hagyják ellustulni
szellemileg és fizikailag sem. Sok a tennivaló minden
nap és a változatosságot is megtalálja benne. Férje
szintén pedagógus, az idén lesznek húsz éves házasok. A helyi egyesületben vezetőségi tisztséget tölt be már több éve. A szabadidő hasznos
eltöltését nagyon fontosnak tartja a családban és a serdülők körében egyaránt. Problémaérzékenysége és problémamegoldó készsége eddig is
segítette munkáját. Bízik benne, hogy rugalmasságával és kreativitásával a NOE elnökségének is hasznos tagja lehet.
Czeglédyné Tiborcz Alexa
Háromgyermekes édesanya, 45 éves. Két gyermeke
egyetemista, egy pedig gimnazista. 2002 januárja óta
a NOE tagja, 2014 decembere óta az Óbuda-Békásmegyeri Csoport vezetője. Nyolc éve iskolatitkárként
dolgozik egy egyházi általános iskolában, így rálátása van az oktatásban végbemenő változásokra. Fontosnak tartja a művészetre nevelést kisgyermekkortól kezdve, ezért a
NOE tagjai segítségére lesz, hogy minél több és változatosabb kulturális
eseményhez, programhoz jussanak. Családjától támogatást kap vállalásához.
Görcz Gyula Csaba
56 éves közgazdász, 3 gyermek édesapja. Jelenleg a
Vas Megyei Kormányhivatalnál dolgozik, pénzügyi
szakember, 25 éves közigazgatási tapasztalattal. 16
éve tagja a szombathelyi Alpokalja Nagycsaládos
Egyesületnek, 9 éve az egyesület elnöke. Tagja a
Szombathelyi Civil Kerekasztalnak, 3 éve annak
alelnöke. Jelenleg a legfontosabb célkitűzések között említi a meglévő
nemzetközi kapcsolatok – Vajdasági Nagycsaládosok Szövetsége, Erdélyi és Kárpátaljai partner szervezetek – együttes programokkal, közös
pályázatokkal történő fejlesztését, valamint a 2018. évi „30. születésnap”
rendezvényeinek sikeres megszervezését. Szociálisan érzékeny, mindig
aktívan részt vesz az adományok gyűjtésében és elosztásában, hagyományt teremtett a karácsony előtti nagycsaládos disznóvágással és hús-

készítmény adományozással. Családjától és az egyesület tagjaitól is sok
segítséget kap.
Keresztes Hajnalka
37 éves háromgyermekes édesanya. Foglalkozását
tekintve védőnő, e mellett a Nagycsaládosok Monori
Egyesületének vezetője. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem végzős hallgatója, Epidemiológia mesterszakon. Munkájában napi szinten segíti a családokat
a kialakult probléma megoldásában. Jó kapcsolatteremtő képességének köszönhetően könnyen szót ért a családokkal,
ennek hasznát az egyesületének vezetésében is tudja kamatoztatni.
Fontosnak tartja a felnövő generáció felkarolását, melynek köszönhetően egyesületükben ifjúsági tagozatot alapított. Családja támogatja a vállalását.
Kutasi József
50 éves, 4 gyermek édesapja. A Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesületének alapító tagja, melyet megalakulása óta feleségével együtt vezet. Leginkább a
szervezési feladatokat vállalja fel; 2012-ben a VIII.
Családkongresszus szervezésében is részt vett.
Foglalkozását tekintve egy oktatással, vendéglátással
foglalkozó szervezetnél dolgozik technikusként. Gyakorló keresztényként az erkölcsi és családi értékek fontosságát tartja szem előtt.
Gyakorlati, szervezési tapasztalatait a NOE szolgálatába tudná állítani.
Tihanyi Kovács Erika
Ötgyermekes édesanya, születése óta Solymáron él,
a Veszprémi Nagycsaládos Egyesület tagja. Államigazgatási ügyintézői, szakács, felszolgáló szakot és
több vezetőképző tanfolyamot is elvégzett. A Nemzeti Művelődési Intézet koordinátoraként több ember
munkáját irányította. Jelenleg rendezvények szervezésével és hidegtálak, sütemények készítésével foglalkozik. Vezető
tapasztalatait már ifiként kezdte, öt évig volt a solymári egyesület helyettese, majd szintén öt évig az elnöke. Évek óta a Szent János Kórház
Gyermekosztályán levő kis betegek karácsonyi meglepetéseinek kitalálója, koordinálója. Célja, hogy egy jól működő csapat részeként tovább
segítse és támogassa a családokat. Érzékeny a családok sorsai iránt, életfilozófiája: „A szeretet, a megértés és elfogadás nyelvét tanulom”.
Jelölését a családja támogatja.
Budapest, 2018. április 5.

A L A PÍT V Á NY I B E SZ Á MOL ÓK

Beszámoló a Családjainkért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről
A NOE életében kiemelkedő esztendőt alapítványunk sok munkával
ünnepelte és a működés finanszírozását övező teljes bizonytalanság
ellenére jó évről számolhatunk be. Reménykedve tekintünk NEAUN
működési pályázatunk elé.
Az Alapítvány közhasznúsági státuszát két év után megújítottuk, miután a Fővárosi Bíróság által kért közgyűlési felhatalmazást az Alapító
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Okirat szükséges módosításához tavaly megkaptuk.
Működésünket változatlanul úgy tudjuk fenntartani, hogy mindkét fő
programunkhoz, a segélyezéshez és az Esélyt a képességeknek programhoz is minden lehetőséget megragadva szerzünk forrásokat céges
és magántámogatóktól, miközben ragaszkodunk a megszokott szakmai
követelményekhez.
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Fontos lépést jelentett, hogy Szilvásssyné Futó Rita újra bekapcsolódott munkánkba. Az áprilisban a Legenda–hajón megszervezett sikeres
támogatói rendezvényt is már együtt szerveztük meg, és „háziasszonyként” vállalta a moderátor szerepét is. Ezzel a rendezvénnyel egy évre
biztosítani tudtuk a program folytatásához szükséges forrásokat.
Rita – a táborban résztvevő gyerekek örömére – 12 év után újra bekapcsolódott a nyári Üdülj és okosodj tábor szervezésébe is. Az ez évi
Esélyt a képességeknek pályázatot több csatornán is meghirdettük, többek között a NOE választmány ülésén a tavaszi bemutatkozáskor (ld.
http://www.csaladjainkert.hu/hu/eselyt-a-kepessegeknek)

Az EON-nal éveken át folytatott Háló program immár kifut. Visszatekintve egy kis összegzés: a program keretében 354 családnak összesen
43 MFt (!) segítséget tudtunk nyújtani gáz- és áramdíjhátralékuk ledolgozásához. Emellett Szimlerné Medveczky Andrea, aki időközben a
felnőttképzésben jelentős kvalifikációt szerzett, esetenként bevont
szakértőkkel összesen mintegy 200 tréningalkalmat tartott, kb. 800 órában. Mindeközben több csoportot sikerült megszervezni püspökladányi, debreceni, nyíregyházi, nyirádi, pécsi valamint székesfehérvári
nagycsaládos szervezetekkel együttműködve.

Esedékessé vált az Esélyt a képességeknek program ún. Tehetség-pontként való újraakkreditálása a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
(MATEHETSZ) keretében. Ez jelentős munkát jelentett, amelynek során dokumentálni kellett működésének szakmai tartalmát, működésünk
„protokollját” és megvalósítani a tehetséggondozás terén rendezvényeket, projekteket. Komoly elismerés, hogy megkaptuk az akkreditált
kiváló tehetségpont címet, ami egyben további igényességre sarkall
bennünket.

2017-ben az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával egy
kísérleti projektet sikerült elindítanunk a székesfehérvári SZÉPHŐ-vel
(távfűtőművek) együttműködve, „Összefog a családom” mottóval.
Ennek keretében a család anyagi konszolidálását szolgáló családi erőforrások mozgósítására alkalmas készségek és ismeretek fejlesztését
szolgáló tréningeket tartottunk, továbbfejlesztve a Háló-program keretében szerzett gazdag tapasztalatokat. Miután az erre a programra szánt
kapacitásainkat a SZÉPHŐ ügyfélkörében nem kötöttük le teljesen, a
programot ez év tavaszán nagy sikerrel terjesztettük ki a Zuglói és
Inárcsi Nagycsaládos Egyesülettel együttműködve.

A segélyezés terén a hagyományos „kis” segélyezéssel egyes megszorult
családi helyzetekben segíteni tudtunk, amelyhez a NOE is 500 ezer Ft
forrást biztosított. Ráadásul működésünk finanszírozásához is mentőövet
jelentett, hogy 1 MFt kompenzációt is kaptunk a NOE-tól az energiatakarékos háztartásigép-csereprogram állami elszámolása során évekkel
ezelőtt, önhibánkon kívül „elbukott”, számunkra súlyos összeghez.

2018-ban a Családok évének programjait erőnk szerint mi is szeretnénk
gazdagítani és erőnk szerint megragadni a Családszer-vezetek konferenciái sorozat keretében kínálkozó együttműködés lehetőségeit is,
amelyben kezdettől fogva részt veszünk.
dr. Balogh László
a kuratórium elnöke

Beszámoló a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
2017. évi tevékenységéről
2017 a Kárpát-medencei Családszervetek Szövetségéhez csatlakozott
hazai és külhoni egyesületek számára közösségi fejlesztésekben és
eredményekben egyaránt jelentős év volt. A magyar kormány tavaly a
KCSSZ bevonásával 100 millió forinttal támogatta határon túli magyar
közösségi terek kialakítását. Ebből a tekintélyes összegből a külhoni
magyarság számtalan kulturális, oktatási és szabadidős színtérrel gazdagodott: játszóterek, közösségi házak, ifjúsági részlegek és iskolai
létesítmények épültek szerte a Kárpát-medencében.
A Szövetség olyan kezdeményezésekben is aktívan vett részt, mint a
májusi Családok Budapesti Világtalálkozója vagy a Családok II. Jótékonysági Adventi Vására a Millenárison. Tavaly sem maradhattak el a
több éve megrendezésre kerülő, népszerű színházi programok. Ismét
kiemelt közérdeklődés kísérte a KCSSZ, valamint a Hölvényi György
EP néppárti képviselő irodája közös szervezésében megtartott brüsszeli család- és ifjúsági konferenciát is. A Szövetségben dolgozó egyesületek az év során több száz családi találkozót, kulturális, valamint gyermekprogramot szerveztek. Közösen emlékeztek meg a magyarság
nemzeti és a kereszténység egyetemes ünnepeiről.

2018. MÁJUS

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége aktívan és erőteljesen állt ki a magyarság megmaradása, illetve a magyar családok boldogulása szempontjából fontos, nemzeti ügyek mellett. Nyilatkozatban
üdvözölte például az anyasági támogatások és a babakötvény elérhetőségének kiterjesztését a határokon túlra, ítélte el az ukrán, valamint a
román parlament kisebbségellenes lépéseit és felszólalt a határon túli
magyarok választási jogát megkérdőjelező szélsőséges véleményekkel
szemben. Idén februárban a KCSSZ a Nemzetpolitikai Államtitkárság
támogatásával, a Külhoni Családok Éve eseményeként szervezte meg
hagyományos Családi Napját az Országházban.
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 2018-ban további
négy belföldi, regionális nagy találkozóval is részt vesz a Családok Éve
2018 rendezvénysorozatban. Ezeken a családi fesztiválokon lehetőség
lesz arra, hogy a hazai közönség még jobban megismerje a külhoni
magyarság kultúráját, hagyományait és egy kicsit talán a mindennapjait is.
Pataki János
elnök
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A L A PÍT V Á NY I B E SZ Á MOL ÓK

Beszámoló az Otthon Segítünk Alapítvány 2017. évi tevékenységéről
Az Otthon Segítünk Alapítvány olyan országos segítő szolgálat, amelyben szakemberek által felkészített önkéntesek ingyen, heti rendszerességgel, átlagosan 3-6 hónapig segítenek a családok otthonában. Célunk
segíteni a mindennapi tevékenységekben, a harmonikus családi élet
kialakításában, a szülői készségek megerősítésében.
Segítségnyújtásunk preventív és hiánypótló, célunk, hogy a segítséget
kérő családoknál megelőzzük a krízishelyzet kialakulását. A leggyakoribb problémák: első gyermek, egyszülős család, ikrek születése, több
otthon lévő kisgyermek, magányosság, fáradtság, elszigeteltség érzése,
tapasztalat, illetve társaság hiánya, vidéken-külföldön dolgozó házastárs.
Kiemelt figyelmet fordítunk a sérült gyermeket nevelő szülők segítésére,
számukra már 5 helyi szolgálatunknál az otthoni segítségnyújtás mellett
szervezünk rendszeresen szülőcsoportokat (kézműves, angol és francia
nyelvi csoportok).
2001-2017 között 1129 önkéntesünk 2577 családot segített hónapokon
keresztül, ahol 5511 kiskorú gyermek nevelkedik. Az önkéntes órák
száma: 348.701. Elkötelezett önkénteseink között vannak nagymamák,
nagypapák, kisgyermekes anyukák, munkát keresők és aktív dolgozók.
Vidéken és Budapesten 21 helyi szolgálatunk működik. 270 önkéntesünket 26 helyi önkéntes koordinátor irányítja. 2017-ben havonta átlag 150
önkéntesünk, összesen 28 783 órában segített 485 gyermeket nevelő 219
családnak.
Május 20-án országos önkéntes találkozóval ünnepeltük az Otthon Segítünk Alapítvány alapításának 16. évfordulóját. Az önkéntes munkát elismerő okleveleket Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége adta át,
feledhetetlen élményt szerezve a résztvevő 200 önkéntesnek.
A minőségi munka biztosításához önkéntes koordinátoraink havonta

Tartalomjegyzék

Mérleg 2017

Az Angliából elindult Home-Start program magyar megvalósítójaként az
Otthon Segítünk Alapítvány jó gyakorlata bekerült a „Befektetés a gyermekek jövőjébe” – európai platform (European Platform for Investing in
Children, EPIC) igazoltan eredményes módszerei közé (Evidencebasedpractices) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1251&langId
=en&mode=1#chapter_H
Büszkék vagyunk arra, hogy 2017. december 5-én a közjó ellátása érdekében végzett karitatív és közéleti tevékenysége elismeréseként
Alapítványunk Pro Voluntarius Díjat kapott az Emberi Erőforrások
Minisztériumától.
Lehőcz Monika
igazgató

Főszerkesztő: Arató Zsolt
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Beszámoló a NOE 2017. évi tevékenységéről
Pénzügyi beszámoló, költségvetési terv 2017-2018

Két remek projektnyitó konferenciát tartottunk Miskolcon, és Szegeden
a két EFOP pályázatunkhoz kapcsolódóan. A Védőháló a családokért
projektünk keretében egy éve szervezünk egyszeri vagy rendszeres programokat 4 városban: Ajka-Devecser, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza.
„Generációk egymás között – önkéntes helyi közösségek a családok
szolgálatában” c. projektünk megvalósításához tájékoztató és bemutatkozó körutat tettünk 5 kelet-magyarországi városban, Békéscsabán,
Kecskeméten, Salgótarjánban, Szegeden, Szolnokon azzal a céllal, hogy
találjunk ezekből a városokból olyan lelkes szülőtársakat, akik a központi önkéntes koordinátor képzés elvégzése után elindítják a helyi szolgálatok szervezését, az önkéntesek toborzását, felkészítését, a családsegítés koordinálását. Továbbra is várjuk a jelentkezéseket az összes keletmagyarországi megyeszékhelyről.
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Meghívó, napirendtervezet

találkoztak a szupervíziókon, továbbképzéseken, amelyeket az októberben Fóton megtartott szakmai hétvége mellett Budapesten szerveztünk
meg.
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