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NOE Levelek
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A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA

291.
2017. évi közgyűlés
Napirendtervezet
2017. április 22., szombat 9.30 - 15.00 óra (érkezés 8 órától)
Helyszín: Szent Margit Gimnázium, Budapest XI. Villányi út 5–7.
Megközelíthető: a Móricz Zs. körtér, a Moszkva tér és a Déli pályaudvar felől 61-es villamossal,
a Deák térről 47-49-es villamossal, a Keleti pályaudvar felől a 4-es Metróval,
valamint a 7-es autóbusszal vagy 6-os villamossal.
A gimnázium épülete a Móricz Zs. körtértől 2-3 perces sétával elérhető.
Megnyitó – Himnusz
10:00

30 éves a NOE, ünnepélyes díjátadás
Arany János pályázat díjkiosztása

12:00
13:00

SZÜNET – Szendvicsebéd, az ünnepi torták elfogyasztása
Szakmai program
A NOE elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére
A jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása
A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése
A Családjainkért Alapítvány Alapító Okiratának módosításának elfogadása, a NOE elnökének felhatalmazása az aláírásra, az esetleges hiánypótlás esetén a NOE elnökének felhatalmazása a hiánypótlás
benyújtására és aláírására (22. oldal)
Beszámoló az Egyesület működéséről
Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról, a közhasznú jelentés ismertetése
Az Ellenőrző Bizottság jelentése
A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása
A 2017. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása
Az előterjesztések megvitatása, szavazás
Zárszó – Szózat –Tavaszi szél
Amennyiben a közgyűlés 13.15-ig nem bizonyul határozatképesnek,
a megismételt közgyűlés 2017. április 22-én 13.30-kor kezdődik.
A megismételt közgyűlés azonos tárgykörrel a szavazati joggal rendelkező
jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.
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Beszámoló a NOE 2016. évi tevékenységéről
Kedves Tagcsaládok!
A NOE már a kezdetektől komoly szakértői munkát végez a nagycsaládosok érdekében. E területen sikerült mind vertikálisan, a kormányzati szervek irányába, mind pedig horizontálisan, a partnerszervezetek, családszervezetek irányába újabb, jelentős lépéseket
tennünk. A partnerszervezetek felé a nemzetközi területen is számos jelentős lépésre került sor, amely képes az európai szintéren is
súlyának megfelelő mértékben megjeleníteni egyesületünket és
értékeinket. Legfontosabb lépéseink az alábbiak voltak:
Stratégiai partnerségi megállapodást írtunk alá az Emberi
Erőforrások Minisztériumával 2016. június 15-én a Petőfi Irodalmi
Múzeumban, amelynek célja:
„A stratégiai partnerség … annak érdekében jön létre, hogy a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter közvetlenül vonjon be a
jogszabály előkészítésébe a jogszabálytervezet által szabályozni
kívánt tárgykörben érintett széles társadalmi réteg érdekeit megjelenítő, illetve kimagasló szakmai teljesítményt nyújtó szervezeteket,
intézményeket.”
A megállapodás az alábbi témakörökre vonatkozik:
• gyermek- és ifjúságpolitika,
• gyermek- és az ifjúságvédelem tárgykörén belül a gyermekek napközbeni ellátása, valamint az örökbefogadás,
• családpolitika,
• nőpolitika.
A megállapodással egyrészt elismerésre került a szaktárca részéről
az általunk végzett szakértői munka, egyben az magasabb szintre is
emelkedett, hiszen a megállapodás lehetővé teszi, hogy immár
hivatalosan részt vegyünk a jogszabályok előkészítéséban, véleményezésében.
„A Minisztérium köteles – a kapcsolattartón keresztül – a jelen
Megállapodásban meghatározott tárgykörökben készült jogszabálytervezetet, annak indokolását, valamint a hatásvizsgálati
összefoglalót (a továbbiakban együtt: jogszabálytervezet), azok
elkészültét követő lehető leghamarabbi időpontban, de legkésőbb a
kormányzati szervekkel való egyeztetésre bocsátással egyidejűleg
Stratégiai Partner részére megküldeni.”
A megállapodás a gyermek- és ifjúságpolitika terén azonnali munkát igényelt egyesületünktől.
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2009-ben született meg, mely újra átdolgozásra kerül STRAFI munkanéven. Ebbe a munkába vonták
be a NOE-t, amely során jelen vagyunk a horizontális célok megvalósításánál, illetve a gyermekvállaláshoz és gyermekneveléshez
szükséges társadalmi, gazdasági és mentális feltételek erősítésének
támogatása is feladatunk az ifjúság körében – ez utóbbi a NOE
konkrét témafeladata.
Megalakult 2016. december 6-án a Nemzeti Önkéntes Tanács. A
tanács létrehozása az önkéntesség kultúrájának terjesztéséhez, a
nemzeti önkéntes stratégia végrehajtásához kapcsolódik. A testület
javaslatokat tesz a kormánynak, véleményező és tanácsadói tevékenységet végez. A tanács elnöke az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, alelnöke pedig az ifjúságpolitikáért és
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esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár. A tanács egy újabb
lépés az irányba, hogy minél több magyar ember életének legyen
része az önkéntesség, mivel közel 1500 önkéntes tevékenykedik
egyesületünkben, ezért számunkra különösen fontos, hogy az
önkéntesség kérdésében hallathassuk hangunkat. A Tanácsba delegált tagunk a NOE elnöke.
2017 februárjában léptek hatályba a családi otthonteremtési kedvezményt szabályozó kormányrendeletek; az új CSOK-kal kapcsolatban is rengetegen keresték a NOE-t, hiszen sok családnak
adott új reményt arra ez a lehetőség, hogy végre megfelelő méretű
és minőségű új otthonhoz jusson. Együttműködtünk az EMMI-vel
és az NGM-mel is, eljuttattuk hozzájuk a visszajelzéseinket (ezek
főleg a tetőtér-beépítés támogatásával, a biztosítási jogviszonnyal,
illetve a használt anyagok új épületbe való beépítésével kapcsolatban voltak). A kérdések megválaszolásában sokszor a segítségünkre voltak az FHB Bank munkatársai is.
A Köznevelési Kerekasztal munkájában is részt vettek szakértőink. A Kerekasztal működése során számtalan javaslatot fogalmaztunk meg:
• újra létre kell hozni speciális, kis létszámú osztályokat, pl. a
diszkalkuliás, diszlexiás, diszgráfiás, autizmus, ADHD stb.
nehézséggel küzdők részére is speciális eszközökkel, játékokkal.
• csökkenteni kell a családok kiszolgáltatottságát az érintett
szülők bevonásával, képzésükkel, mentorhálózatba szervezésükkel, a pedagógusképzésben pedig indokolt beépíteni a
gyakorlati tananyagba a gyógypedagógiai gyakorlat megszerzését.
• fontos lenne fejlesztő- és gyógypedagógusok alkalmazása
már a bölcsődékben, majd az óvodákban, iskolákban, hogy a
gyerekek fejlesztése végig megvalósuljon. A gyógypedagógusok alkalmazása és az integráció elősegítése, de a magas
óraszámú pedagógusok tehermentesítése érdekében is indokolt a pedagógiai asszisztensek létszámának növelése, ami
ésszerű forrásátcsoportosítással, a gyerekek ellátásának mindenek fölötti szem előtt tartásával növelné minden gyermek
esélyét a lehető legmegfelelőbb oktatásra.
• az állam a korábbi gyakorlatnak megfelelően biztosítsa az
iskoláknak a továbbképzési keretet, valamint anyagilag támogassa, részesítse előnyben a pedagógiai, gyógypedagógiai,
szakvizsgás képzéseket, valamint az újabb diplomák megszerzését.
• a pedagógus státuszok számának meghatározásánál vegyék
figyelembe az iskolában dolgozó szakértők és gyakornokok
számát, hogy a kötelező óraszámukból kedvezményként biztosított órákra állásokat lehessen létesíteni.
• nyugdíjazás vagy lemondás esetén váljon lehetővé – a felmentési idő alatt – a határozatlan státusz fenntartása áthelyezéskor is. Ezzel elkerülhető, hogy az iskola aktív pedagógusainak valamely kolléga távozása miatt tartósan sok túlórát
kelljen teljesíteniük, ami a családjuk számára is jelentős hátrány.
Az oktatás területén maradva:
Egyesületünk több felmérésben is részt vett az évek során, az
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elmúlt évben két felmérést végeztünk. Az egyik űrlap a tankötelezettségi korhatár leszállításával foglalkozott: segítségével azt próbáltuk kideríteni, hogy általában milyen okokból hagyják abba
tanulmányaikat ilyen korán a tanulók; mi lesz velük a továbbiakban
(magánúton tanulnak, el tudnak-e helyezkedni a munkaerőpiacon
stb.). A másik felmérés alapjául szolgáló űrlapot nagyon sokan
kitöltötték, hiszen – szerencsére – rengetegen tanulnak tovább felsőoktatási intézményekben a nagycsaládosok gyermekei közül. Itt
arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen anyagi áldozatot kell hoznia
a családoknak, mi jelentené számukra a legnagyobb segítséget.
Ahogy a lenti ábrán is látszik, a felmérés szerint a családok számára a legnagyobb terhet az okozza, ha a gyermek más helységben
tanul tovább, így gondoskodni kell a lakhatásáról és az étkezéséről;
viszonylag nagyobb arányban említették a válaszadók a tanulmányokhoz szükséges eszközök beszerzését is mint anyagi terhet
jelentő tényezőt.

A kérdőív eredményei alapján konkrét javaslatokat fogalmazunk
meg a döntéshozók felé a több gyermeket vállaló, gyermekeik
továbbtanulását támogató családok helyzetének javításáról.
Számtalan jelzés érkezett hozzánk a Nők 40 kedvezményes nyugdíj lehetőségével kapcsolatban: a szabályozás sajátosságai folytán
a nagycsaládos édesanyák csak igen korlátozott körben tudnak élni
ezzel a lehetőséggel, ugyanis a korábbi, felsőfokú tanulmányokkal,
gyermekneveléssel, beteg családtagok ápolásával töltött évek miatt
nincs meg a kedvezményhez szükséges 40 évük. Igyekeztünk
minél több élettörténetet összegyűjteni, és ezeket megszerkesztve
(nevek és más személyes adatok nélkül), továbbá javaslatainkkal
kiegészítve eljuttatni minél több helyre, többek között Novák
Katalin államtitkár asszonynak. Szeretnénk változást elérni ezen a
téren, szeretnénk, ha az átlagnál több gyermeket vállaló nők sajátos élethelyzetét figyelembe vennék a kedvezményes nyugdíjra
való jogosultság megállapításánál.
A családszervezetek és partnerszervezetekkel történő kapcsolat
építésében és a szakmai munka erősítése érdekében Egyesületünk
negyedévente megrendezendő szakmai tanácskozásra hívott tizenöt családszervezetet 2016. június 15-én a Petőfi Irodalmi Múzeumba. A Családszervezetek Konferenciája a gyakorlati, operatív feladatok egyeztetésére, összehangolására, újabb együttműködési lehetőségek feltárására, egymás elképzeléseinek támogatására,
valamint a tevékenységünk során felmerült szakmai tapasztalatok
átbeszélésére jött létre. A szakmai területek között témaként merült fel – többek között – a fiatalok bevonásának lehetőségei, és a
férfiak, férjek megszólításának lehetőségei is. Emellett a konferencia keretében szerveződött a több szervezet által megvalósított
Adventi Jótékonysági Vásár, amely során 1,5 millió forintnyi adomány gyűlt össze a daganatos gyermekek gyógyulását segítő Őrzők
Alapítvány javára. A konferencia során elhangzó véleményeket,

2017. ÁPR ILIS

javaslatokat érdekvédelmi munkánk során beépítjük, hasznosítjuk
A konferencia sikerét jelzi, hogy alkalomról alkalomra újabb és
újabb szervezetek kérték, hogy részt vehessenek a programon.
Az alakuló ülésen megjelent szervezetek:
Nagycsaládosok Országos Egyesülete; Család-, Ifjúság- és
Népesedéspolitikai Intézet; Családháló; Családjainkért Alapítvány; Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány; Emberi Méltóság Központ; ERGO-Európai Regionális Szervezet; FICSAK;
Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom; IMAMI; Kárpátmedencei Családszervezetek Szövetsége; Magyar Védőnők Egyesülete; Népesedési Kerekasztal; Otthon Segítünk Alapítvány;
Ringató; Szülők Háza Alapítvány
A Családszervezetek Konferenciája keretében mutatkozott be: az
Ifjúsági Tagozat és a Nagyszülői Tagozat. A tagozatok célja,
hogy az általuk megcélzott csoportok számára az egyesületen belül
kínáljon programokat és mérje fel, valamint képviselje érdekeiket.
A NOE immár harminc éves egyesület, így a nagyon sok gyermek
és fiatal mellett egyre nagyobb számban vannak köztünk nagyszülők is. Az Ifjúsági tagozat első nagy megmérettetése a „Fiatalok a
kisgyermekes családokért” elnevezésű adománygyűjtő akció volt,
amely során november három hétvégéjén az ország különböző
pontjain (Budapest, Veszprém, Veresegyház, Szeged, Debrecen)
közel háromszáz fiatal gyűjtött adományokat a CBA kijelölt üzleteiben a partnerszervezetek önkénteseivel (Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalom, a Pure Fashion Alapítvány). A Nagyszülői
Tagozat bemutatkozása a Nagyszülők Napján tartott tanácskozáson
és ünnepségen történt szeptemberben.
A nemzetközi területen is fontos események történtek az év során,
ahol erősítettük az európai társszervezetekkel a szakmai kapcsolatokat.
Októberben Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke, Joó Kinga,
a NOE elnökhelyettese és Borsos-Szabó Ágnes, a NOE jogi referense részt vett egy megbeszélésen Párizsban: az UNAF (Union
Nationale des Associations Familiales), azaz a Francia Családszervezetek Szövetsége vezetőivel és munkatársaival. Ezen a
megbeszélésen – többek között – szóba került a francia nyugdíjrendszer is; kiderült egyrészt, hogy a franciáknál is létezik a Nők
40-hez hasonló konstrukció, ugyanis 42 szolgálati év után bárki,
életkorától függetlenül elmehet nyugdíjba, másrészt az is, hogy a
három vagy annál több gyermeket nevelő szülők 10%-kal több
nyugdíjat kapnak (= valorizáció), így honorálja az állam a gyermeknevelést.
Négynapos látogatáson volt Magyarországon Elzbieta Rafalska
asszony, a Lengyel Köztársaság család-, munkaügyi és társadalompolitikáért felelős minisztere munkatársaival. A Külügyi és
Külgazdasági Intézetben tartott konferencia egyik felkért előadója
elnök asszony volt. Beszédének témája a Civil szervezetek feladata a családpolitikában volt.
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság konzultációra hívta
szeptember 19-én a magyar társadalmi szervezetek képviselőit a
tervezett Pillérrel (Szociális Jogok Európai Pillére) kapcsolatban.
A NOE a karitatív szervezetek számára kijelölt szekción vett részt.
A Pillér tervezetével kapcsolatban elsősorban a nagycsaládosok
munkahely teremtési és munkahely megőrzési igényeire igyekeztünk felhívni a figyelmet, az önkéntes tevékenységek jobb elisme-
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résének kiemelésével. Beszéltünk továbbá az egészségmegőrzés
jobb támogatási igényéről a több gyermeket vállaló édesanyák
részéről, valamint az iskolarendszerű és azt kiegészítő (támogatott)
képzések szükségességéről (fiatal) álláskeresők számára. Egyesületünket Kardosné Gyurkó Katalin elnök, és Joó Kinga elnökhelyettes képviselte.
Korábban megalakult az UNICEF kezdeményezésére a Gyerekjogi Civil Koalíció, amelyben a NOE is részt vesz. A civil szervezeteket és szakértőket összefogó koalíció azért jött létre, hogy egy
közös szakmai fórum keretein belül a gyermekek védelmét és a
gyermekjogok érvényesítését segítse elő.

***
Közösségeink
2016-ban megalakult csoportjaink:
• Nagycsaládosok Országos Egyesületének XIX. kerületi Mazsola Csoportja
• Nagycsaládosok Országos Egyesületének Promontor
Csoportja (XXII. kerület)
• Nagycsaládosok Országos Egyesületének Fehérgyarmati
Csoportja
Közvetlenül a NOE-ba 544 új egyéni tagcsalád lépett be.
***

Berlinben részt vettünk egy, a COFACE által szervezett konferencián, A digitalizáció hatása a családokra a XXI. században címmel. Főtitkárunk (Bodroghelyi Csaba) és elnökségi tagunk (Tóthné
Nácsa Irén) tett látogatást a barcelonai székhelyű családszervezetnél, a FANOC-nál.
E kiterjedt munkának köszönhetően az Év Európai Nagycsaládja
cím 2016-ban Magyarországra érkezett, s mi is NOE nagydíjakat
adtunk át spanyol és lett barátainknak.
A beszámoló érdekvédelmi részének végén nagy örömmel számolunk be arról, hogy Egyesületünk Esélyteremtésért díjban részesült, a nagycsaládosok érdekében végzett kiemelkedő szakmai
tevékenységünk elismeréseként. A díjat Balog Zoltán minisztertől
Kardosné Gyurkó Katalin vette át.
***
Kulturális kapcsolatok, kedvezmények
2016-ban is kaptunk egy-egy kiemelkedő rendezvényre kedvezményes vagy ingyenes belépést, ilyen volt a tatai Víz, Zene, Virág
Fesztivál, a SHREK című musical előadása és a Brian May &
Kerry Ellis koncert.
A kulturális együttműködések, a színházak felajánlásai továbbra is
nagyon fontosak, sok tagtársunk tud élni ezekkel a lehetőségekkel.
Szinte naponta kapunk ilyen jellegű felajánlást, a kínálatból is láthattátok, hogy újabb színházak kerestek meg minket ajánlataikkal.
Összesen 521 ajánlatot továbbítottunk a tagság felé, ami több ezer
jegyet jelent. Az Opera kedvezményes főpróbáit már negyedik
évadban élvezhetik családjaink.
Továbbra is él a Fővárosi Állatkert számunkra biztosított kedvezménye, amivel nagyon sokan élnek.
Érdemes a honlapunkon (www.noe.hu) és az www.edc.hu weboldalon található kedvezményeket gyakran megnézni, mert egyre
bővebb mindkettőn a kínálat.
Megkezdtük az egyeztetést a nemzeti parkok igazgatóságával,
akiknek együttes ülésén prezentációt tartott Kardosné Gyurkó
Katalin elnök. A NOE tagok és közvetlen hozzátartozói (házastárs,
gyermekek) a nemzeti park igazgatóságok üzemeltetésében lévő
szálláshelyek árából egységesen 20% kedvezményt kapnak, valamint a nemzeti park igazgatóságok bemutatóhelyeinek alapszolgáltatásait (pl. látogatóközpont belépőjegy, barlangi rövidtúr) a NOE
tagsági kártyájával rendelkező tagjainak harmadik és további 14 év
alatti gyermekei ingyenesen vehetik igénybe.

4

Programok:
Januárban Generációk közötti kapcsolatok néven programsorozatot indítottunk, a hagyományok és az értékek megőrzésének,
valamint a családi kapcsolatok megerősítésének érdekében. A rendezvények célja a generációs család, a többgyermekes életforma
pozitív társadalmi megítélésének emelése volt.
Egyesületünk 2015 decemberében hirdette meg „Örökül kaptuk, örökül hagyjuk” pályázatát, ahová a családi hagyományok,
szokások bemutatásával kapcsolatos írásokat vártuk. A beérkezett pályaművek a gyermek, a felnőtt és a nagyszülői korosztályból érkeztek. Eredményhirdetésre, a díjak átadására áprilisban, az
„Amikor a gyermek felnőtt” elnevezésű konferencián került
sor.
Minden év február hónapjának kiemelkedő eseménye a Házasság
Világnapjának a megünneplése. 2016-ban először Pécs mellett
Budapesten is megünnepeltük a Házasság Világnapját, „Aranylakodalmas” címmel a Néprajzi Múzeumban. A program központi
eleme az ötven évet házastársi hűségben megélt aranylakodalmas
házaspárok köszöntése volt.
Februárban és áprilisban megszerveztük a helyi közösségek vezetőinek és aktív önkénteseinek találkozóját, ahol kicserélhették
tapasztalataikat, gyarapíthatták tudásukat. A szervezeti vezetők a
motiválás, a protokoll, a stresszkezelés, a vezetői utánpótlás és
kommunikáció területén gyarapíthatták tudásukat.
A közös szellemiség erősítése érdekében havonta kerekasztal-beszélgetéseket szerveztünk (január-április között), amelynek témája
a Függőségek (alkohol, munka, játékszenvedély, drog), az
Elfogadás és az Erőszakmentes fegyelmezés volt. Egy-egy témában szakemberek segítségével beszélgettünk, ami segítette a résztvevők szemléletének formálását, értékrendjének alakítását.
Áprilisi tisztújító közgyűlésünkön új elnököt, főtitkárt
(Bodroghelyi Csaba), négy elnökségi tagot (Fekete László, Török
Krisztina, Komjátiné Bartos Nóra, dr. Kutassy Jenő), ellenőrző
bizottsági tagokat (Anka Vince, Balázsi Csilla, Joachim Györgyné,
Lukács András, Szűcs Iván Dr.) és választmányi tagokat választottunk.
Májusban a Hajógyári szigetre invitáltuk azt a háromszáz kicsit,
akik tavaly születtek egyesületünk tagcsaládjaiban, s akik közül
sokakat köszönthettünk személyesen is Babaköszöntő programunkon. Bízunk benne, hogy a 2017 májusában ismét legalább ennyi-
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vel leszünk többen. A rendezvény fővédnöke Herczegh Anita
asszony a köztársasági elnök felesége volt, aki köszöntötte is a családokat. A programot hagyományteremtő céllal indítottuk útnak.
A Regionális Családi Napok hagyományát 2016-ban is nagy sikerrel továbbvitték a régiók: Kislődön, Leányváron, Komlón, Monoron, Orosházán és Püspökladányban zajlottak a színes családi programok, amelyeken Kardosné Gyurkó Katalin elnök és az elnökség
tagjai is részt vettek, ezzel is a személyes kapcsolatok, a közvetlen
párbeszéd lehetőségét keresve.
E.ON EnergiaKözösségek záró díjkiosztó és szülinapi rendezvényén is megjelent egysületünk. Az EnergiaKözösségek olyan 5 – 10
családból álló csoportok, akik a saját háztartásukban energiát szeretnének megtakarítani, elsősorban beruházás nélkül, odafigyeléssel és praktikus ötletekkel. Ezek a közösségek lehetnek iskolai osztályok, egy utca, vagy baráti társaságok és NOE tagcsaládok. Az öt
év alatt 136 közösség, összesen 692 háztartás vett részt a programban. Vannak olyan családok is, akik mind az öt évben részesei voltak az EnergiaKözösségeknek, és minden évben újabb és újabb
ötletekkel tudták csökkenteni az energiafogyasztásukat.
Sok egyesületünk idén ünnepelte megalakulásának huszadik,
huszonötödik évfordulóját. 2016-ban először rendeztük meg
választmányi ülésünket júliusi napsütésben Kislődön, a Sobri Jóska
Kalandparkban.
Pécsett Családok Esélyteremtési és Önkéntes Házát avattunk.
Még 19 ilyen ház van az országban, a hangsúly a tehetséggondozáson van, ami nemzetstratégiai kérdés.
Két alkalommal is összehívtunk tizenöt másik családszervezetet az
általunk szervezett szakmai konferenciára (Családszervezetek
Konferenciája), ahol bemutattuk frissen megalakult Ifjúsági Tagozatunkat és a szintén új Nagyszülői Tagozatot. Emellett bemutatkozási és konzultációs lehetőséget biztosítva láttuk vendégül a
kormányzat képviselőit így – többek között – Novák Katalin államtitkár asszonyt.
Megszámlálhatatlan élmény ért bennünket szeptemberben a II.
Nagycsaládos Fesztiválon, azt a sok ezer nagycsaládost, aki eljött
erre a napra a Vasúttörténeti Parkba, ahol számtalan partnerünk
megjelent és segítette a program sikerét.
A NOE 29. születésnapján az alapítókkal is találkoztunk, ami
nagyon felemelő élmény volt, mert ez a személyesség talán a legfontosabb kapocs, ami összeköti egyesületünket.
Az októberi Spar Maratonkán NOE színekben és NOE standdal is
részt vettünk. A Tápláló Szeretet program során a nógrádi és a kecskeméti idősek által készített finomságokat is megkóstolhattuk
Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, támogató jelenlétében.
Első alkalommal táboroztak együtt nagycsaládos és mozgáskorlátozott gyermekek Kárpátalján. Szinyákon (Ukrajna) a Püspökség
pihenőházában tartotta nagycsaládos és mozgáskorlátozott ifjúsági
táborát a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat.A hét során 50 (8-16
év közötti) fiatal volt együtt, mindannyian a magyarlakta területekről, a Máltai Szeretetszolgálat, a NOE és a kormány segítségével. A
tábort meglátogatta Kardosné Gyurkó Katalin, Török Krisztina,
Kecskés László, az EMMI részéről, Boldizsár Béla Erdélyből.
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NOE-s fiatalok vettek részt Brüsszelben az Európai Ifjúsági
Workshop és Konferencián.
Ősszel Dárdai Pál fővédnökségével kispályás labdarúgó verseny indult, amivel az apukákat és fiaikat szeretnénk megszólítani,
valamint minden labdarúgást szerető nagycsaládost. Régiós szintű
területi selejtezőkkel indul a bajnokság, amely 2017 tavaszán zárul.
Minden régió egy-egy csapatot juttat a döntőbe. Szöllősi György,
aki egyben a Puskás Örökség kezelője, maga is nagycsaládos és
szívesen segít a szervezésben.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Pest Megyei Önkormányzattal együttműködve pályázatot hirdetett az „Az Év Családja Pest megyében”-díj odaítélésére, amelyre Pest megyében
lakó magánszemélyek és Pest megyei székhelyű civil szervezetek
jelölhettek olyan Pest megyei családokat (3 vagy több gyermeket
nevelők) a díjra, akik mindennapi életükkel, gyermekeik nevelésével, taníttatásával, családtagjaik gondozásával, munkálkodásukkal
és közösségi szerepvállalásukkal is példaként állíthatók a Pest
megyében élő nagycsaládos közösségek elé.
Sikerrel zárult az Utazási szépíró és videó pályázat, Együtt nyaralt a család – lubickoltunk az élményekben címmel. Örömmel
adtuk át a díjakat a Széchenyi emlékév pályázata kapcsán is.
Advent első hétvégéjén hatalmas sajtóérdeklődés övezte az ötven
hazai civil családszervezet – köztük a NOE – összefogásával megvalósuló első Jótékonysági Adventi Vásárt, melynek fővédnökségét Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége nagy örömmel
vállalta. Országszerte megindult a készülődés, a rendezvény hetében sorra érkeztek az ország különböző pontjáról kézműves termékek: mécsesek, lekvárok, ajándék- és dísztárgyak horgolt, ragasztott, patchwork és számos más technikával házilag készítve. A civil
szervezetek összefogásának erejét mutatja, hogy 1,5 millió forintnyi bevétel folyt be a daganatos gyerekek gyógyulását segítő Őrzők
Alapítvány javára, ebből a NOE hozzájárulása több mint 120 000 Ft
volt.
„Fiatalok a kisgyermekes családokért” címmel népszerű országos adománygyűjtő akciót kezdeményeztünk partnereinkkel a CBA
üzleteiben.
A NOE, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom és a Fiatal
Családosok Klubja (FICSAK) közös rendezvényt szervezett a
Nagyszülők Világnapjához kapcsolódóan szeptemberben. Jó volt
megállni és megünnepelni azokat, akik minden nap mellettünk állnak.
Nemzetközi díjátadási ünnepség zajlott a NOE Titkárságon az
Európai Nagycsaládos Szövetség (ELFAC) számos elnökségi tagjának jelenlétében. A 11 gyermekes mosonmagyaróvári Papp családot (Papp György Tamás és Élő Dorottya) köszöntöttük az ünnepségen az Év Európai Nagycsaládja címmel.
Országszerte zajlott az önkéntesek köszöntése az év végén, amelynek során régiókra bontva mondtunk köszönetet az egyesületet
működtető és éltető önkénteseknek.
Karácsonyhoz közeledvén az Erkel Színházat 1800-an töltöttük
meg, hogy a Pomádé király új ruhája című c. darabbal búcsúztassuk az évet.
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***
Titkárság munkájáról
A NOE központ napi működési feladatait – tagsági és tagegyesületi adminisztráció, pénzügyek, pályázati feladatok, jogsegély- és
NOE-FON tanácsadó szolgálat működtetése, karitatív munka, adományok kezelése és az országos jellegű rendezvények, hivatalos
események (elnökségi ülések, választmányi ülések, közgyűlés, sajtóesemények) szervezését végző titkárság, valamint a 6 régióközpont folyamatosan végezte a feladatát.
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 – pénzügyek; Rónai Viktória – adományok, rendezvényszervezés, pályázati ügyek; Szita Brigitta – áprilisban elköszönt az Egyesülettől, munkáját Balogh Mária (egyéni
tagügyek) és Horváth Hajnalka (tagegyesületi tagügyek) vették át;
Lódi Viktória – sajtóügyek, rendezvényszervezés, NOE Levelek;
Kiss Márta – novemberben köszönt el az Egyesülettől, november
hónaptól Csanádyné Mergl Rita – pénzügyi tanácsadóként dolgozik Egyesületünknél. Nemes Attila személyében új, kommunikációval foglalkozó külsős munkatárs érkezett egyesületünkhöz.

budapesti szervezetek összefogásával, valamint a kedvezmények
koordinálásával).
***
Az adományokról
2016-ban is két család kapott támogatást a „NagyCsaládiHáz”
programnak köszönhetően, Győrújbaráton és Pannonhalmán épülhetnek fel a házak. A program 5-6 millió forint értékű építőanyagot
biztosít a partnercégek segítségével az építkezőknek, ami nagy
segítség a nagycsaládosok számára.
A Hankook Tire Magyarország Kft. felajánlása révén ismét lehetőség nyílt 40 nehéz sorsú gyermek táboroztatására és angol nyelvi
oktatására Balatongyörökön.
A Magyar Nemzeti Bank támogatásával élelmiszercsomagot
adhattunk karácsony alkalmából. Közel 400 családnak segítettünk
az ország egész területén.
Elmondhatjuk, hogy az Angyali Csomagküldő Szolgálatunk
egyre sikeresebben működik, az előző évhez képest minimálisan
növekedett a felajánlások száma, így közel 300 család kapott szeretetcsomagot.

***
Megbeszéléseket kezdeményeztünk a Katolikus Karitásszal,
amelynek eredményeként a NOE ajánlhat rászoruló családokat
támogatásra, erre egy adatlapot kell kitölteni.

NOE Levelek
Az elnökség 2015-ben határozott arról, hogy forráshiány miatt
2015 májusától – költségkímélés céljából – a NOE Levelek összevont, dupla számként, online jelenik meg. Nagy örömünkre újságunkat 2016-ban három alkalommal sikerült ismét nyomtatott formában kiadnunk, aminek költségeit különböző támogatásokból
fedeztük.
***
Régióink
A hat régiónkban hat régiós titkárunk végezte 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 – Steinerné Nagy Henriette 2016
júniusában adta át feladatát Vargáné Kunczt Orsolyának, Balaton
Régió – Molnárné Budai Angelika (novembertől részben átvette a
szociális felajánlások kezelését), Dél-Alföldi Régió – Benedek Szilvia (novembertől a kulturális ajánlatokat is koordinálja), ÉszakMagyarország Régió – Bertalan Angéla január végén közös megegyezéssel távozott, régióját Szilágyiné Kerekes Margit vette át;
Felső-Duna Régió – Horváth Hajnalka, Felső-Tisza Régió –
Szilágyiné Kerekes Margit, Közép-Magyarország Régió – Vitálisné
Malik Judit 2016 májusában közös megegyezéssel távozott, munkáját Rendek Ildikó vette át (munkája novembertől kiegészült a
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2016-ban is gondolt a rászorulókra a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és azok az egyesületek, melyek az előző években is
segítettek abban, hogy karácsonykor a lehető legtöbb embernek teljes legyen az ünnep. Rendek Ildikó régiós titkár, Fekete László
elnökségi tag vett részt a programon.
20 millió forint összértékű társadalmi felelősségvállalás projektet
valósít meg az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Katedra
Nyelviskola a Nagycsaládosok Országos Egyesületével közösen.
Az együttműködés keretében 10 magyarországi városban 25 nagycsaládos fiatalt segít hozzá a nyelviskola ahhoz, hogy eljussanak a
középfokú nyelvvizsgáig. 14-30 év közötti, nyelvvizsgával még
nem rendelkező fiatalok kerülhettek be.
Ismét feladatokkal, programokkal teli évet zártunk. A Titkárság
dolgozói a régiós titkárokkal együtt nagyszerűen helytálltak a feladatok megoldásában, rendezvények szervezésében.
A szervezetek vezetői, önkéntesei és a programok résztvevői hozzájárultak ahhoz, hogy a NOE a 2016-os évet eredményesen zárhassa.
Az elnökség nevében köszönjük munkájukat, részvételüket!
Kardosné Gyurkó Katalin
a NOE elnöke
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Megjegyzések a gazdálkodási beszámolóhoz és a költségvetési tervhez
Kedves Tagcsaládok!
Néhány gondolatot szeretnék fűzni a 2016. évi költségvetés megvalósulásához és a 2017. évi tervhez.
2016-ban a tagdíj-bevételek szépen alakultak, köszönet a tagcsaládoknak. Az év közben kiküldött emlékeztető levél hatására sokan
rendezték elmaradásaikat, mely segítette az egyesület anyagi helyzetét.
2016. évre sok pályázatot terveztünk, főleg az EU-s forrásokra építettünk, de ezek eredményhirdetése csúszott egy évet. Az ifjúsági
témában beadott pályázatunkat sajnos elutasították, mert 2014-ben
egyesületünk mérleg szerinti eredménye veszteséges volt. Köztudott, hogy a NOE mérete miatt nem pályázhat a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, így ezen a soron érdemi megvalósulás nem történt.
Eredményesebbek voltunk azonban az Egyesületünk életéhez közvetlenül kapcsolódó programokhoz kapcsolódó forráskeresésben
(pl. fesztivál).
Az alacsony banki alapkamatok miatt szinte minimális volt a kamatbevételünk.
A kiadási oldalon eltérések csak néhány területen jelentkeztek.
Személyi kiadások területén a növekedést az eredményezte, hogy
2016-ban végkielégítéseket fizettünk ki, melyek a tervben előzetesen nem szerepeltek. A megbízási szerződéseknél a tervhez képest
kevesebbet költöttünk, részben az elmaradt pályázatok miatt.
Sok nagycsaládos program volt 2016-ban melyek nagy részénél
költségként merült fel a kiküldetések kifizetése elsősorban a NOE
dolgozók és a rendezvényeket rendszeresen látogató tisztségviselők
esetében. Ezen felül a vezetőség többet járta az országot, kihelyezett választmányi üléseink voltak, amelyek egy kicsit megemelték
a kiküldetésre tervezett összeget. Összességében azonban elmondható, hogy bár megnövekedtek a programjaink és nagyon sok feladat hárult a régiós titkárokra is a tagnyilvántartó program kapcsán,
a tervezett működési kereteken belül próbáltunk gazdálkodni.
Szakmai programok megvalósulása:
Bár a tervezett ifjúsági programok nem valósultak meg a pályázati
forrás hiányában, egyéb kisebb-nagyobb volumenű rendezvényünk
viszont sok volt.
Ezek az egyéb szakmai programok között szerepelnek
– Aranylakodalmas rendezvény az 50 éve házasok köszöntésével;
– Generációk közötti konferencia;
– Kétszer konferenciát tartottunk a családszervezetek részvételével;
– Megszerveztük a Babaköszöntőt az egyesületünk 2015-ben született babáinak;
– Részt vettünk a SPAR Maratonkán;
– ELFAC közgyűlést és nemzetközi díjátadót szerveztünk;
– Részt vettünk a Várkert Bazárban megszervezett Jótékonysági
Adventi Vásáron;
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– Több régióban megszerveztük az Önkéntesek köszöntését;
– Egy új kezdeményezést is felkaroltunk, „Fiatalokkal a fiatal családokért” címmel.
A NOE Levelek tervezettnél alacsonyabb tényleges kiadási összege abból adódik, hogy 2016-ban a tervezettnél kevesebb lapszámot
jelentetett meg és nyomtatott ki az egyesület.
A belső pályázatokra sikerült támogatást kapnunk, ezért 3 M forintot oszthattunk szét a tagegyesületeink között, hogy az év végi ünnepeket egy kicsit szebbé tehessék tagságuknak.
2017.
Bevételek
2017-re a tagegyesületi és egyéni tagdíjakat szerény növekedéssel
terveztük.
Az idei költségvetés legmeghatározóbb eleme az állami támogatásunk. Ez most szinte tízszerese a korábbi években kapott támogatásnak. Mindezt konkrétan meghatározott célokra kell költenünk,
melyeket a Magyar Közlöny is nevesített: tagkártya fejlesztés, tagtoborzás, képzés, irodafejlesztés. Az összeállított szakmai programok, melyeket a pénzügyi táblázat is tartalmaz, ezeket a célokat
szolgálják és lehetőséget teremtenek arra is, hogy Egyesületünk
méltó módon tudja megünnepelni 30. születésnapját.
Egyesületünk sikeresen pályázott az önkéntesek toborzása EU-s
pályázatra és együttműködő partner lesz a Védőháló a családokért
pályázatban. A táblázatban a pályázatok bevételi során a már megnyert pályázatok arányosított részét tüntettük fel, mivel a pályázatok több évre szólnak.
A 2017. évre tervezett kiadások tervezésénél az alábbi szempontok
vezettek bennünket.
Ugyan egyesületünk idén jelentős összeggel gazdálkodhat, de ez
egyben egy lehetőség a fejlődésre is. Saját elvárásunk, hogy év
végére 20 ezer tagcsaládunk legyen. Ehhez létrehoztuk az online
beléptetési rendszert. Továbbá szeretnénk fejleszteni a tagkártyához kapcsolódó kedvezményeket, és képzéseket is nyújtani.
Természetesen ehhez szükségünk van újabb munkatársakra, ami a
személyi kiadások növekedésével is jár. Ezen kívül nagyon sok
szakmai programot szervezünk, amelyeket külön-külön nevesítünk,
hogy látható legyen, és idén is szeretnénk a sok kisebb programból
választási lehetőséget kínálni, de ezeket a Költségvetési Tervben
már nem nevesítettük külön. Ezek: a SPAR Maratonka, Önkéntesek
köszöntése, Jótékonysági Adventi vásár, NOE Szépirodalmi pályázat, Láthatatlan munka konferencia, NagyCsaládiHáz pályázat.
A NOE Leveleket is szeretnénk idén rendszeresen minden(!) tagcsaládhoz eljuttatni, mert azt tapasztaljuk, hogy még mindig szívesebben forgatja a család apraja-nagyja kinyomtatott formában, mint
online.
Bodroghelyi Csaba
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Mé rleg 2016
Időszak: 2016. 01. 01. – 2016. 12. 31.

Sorszám

A tétel megnevezése

a
1.

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

2.

I.

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5.

B. Forgóeszközök (7.-10. sorok)

6.

I.

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

c

d

e

980

IMMATERIÁLIS JAVAK

1250
405

980

845

21 721

21 538

KÉSZLETEK

132

130

7.

II. KÖVETELÉSEK

450

189

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

21 139

21 219

10.

C. Aktív időbeli elhatárolások

2 360

460

11.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)

25 061

23 248

12.

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

7 376

8 962

13.

I.

14.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

2 438

7 376

15.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

16.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

17.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

4 543

1 363

395

223

3 551

4 312

3 551

4 312

18.

10

b

adatok eFt-ban

INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL

19.

E. Céltartalékok

20.

F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

21.

I

22.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

14 134

9 974

25.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor)

25 061

23 248

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

NOE LEV ELEK 291
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5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

– ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. Összes ráfordítás (5.+6.+7.+8.+9.)

– ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

– ebből: közhasznú tevékenység bevételei

A. Összes bevétel (1.±2.+3.+4.)

8.

125 579

125 579

286

51 954

1 371

48 953

23 015

130 122

130 122

15

98 869

31 125

130 107

519

2

10

345

162

914

914

Váll. tev.

125 579

126 098

288

51 954

1 381

0

49 298

23 177

130 122

131 036

15

98 869

31 125

130 107

0

914

Összes

0

0

Alaptev.

0

0

Váll. tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes

Előző év(ek) helyesbítései

136 307

136 307

2

44 250

1 136

50 628

40 291

137 670

137 670

3

105 379

31 970

137 667

Alaptev.

462

6

254

202

685

685

Váll. tev.

Tárgyév

136 307

136 769

2

44 250

1 142

0

50 882

40 493

137 670

138 355

3

105 379

31 970

137 667

0

685

Összes

7:46 AM

9.

4. Pénzügyi műveletek bevételei

7.

– támogatások

Ebből: – tagdíj,

4.

6.

3. Egyéb bevételek

3.

– alapítótól kapott befizetés

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

2.

Alaptev.

Előző év

adatok eFt-ban

4/3/2017

5.

1. Értékesítés nettó árbevétele

A tétel megnevezése

1.

szám

Tétel-

Időszak: 2016. 01. 01. – 2016. 12. 31.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
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D. Tárgyévi eredmény (C.-10.)

A. Központi költségvetési támogatás

20.

21.

– ebből normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más
államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

24.

25.

28.

27.

26.

B Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

23.

395

4 938

0

4 938

Összes

1 158

2 276

45 289

0

1 158

0

0

2 276

45 289

0

0

Alaptev.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

4 543

395

Váll. tev.

0

Váll. tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes

Előző év(ek) helyesbítései

1 054

2 042

53 996

1 363

1 363

Alaptev.

223

223

Váll. tev.

Tárgyév

0

1054

0

0

2042

53 996

1 586

0

1 586

Összes

7:46 AM

– ebből normatív támogatás

10. Adófizetési kötelezettség

19.

4 543

Alaptev.

Előző év

adatok eFt-ban

4/3/2017

22.

C. Adózás előtti eredmény (A.-B.)

A tétel megnevezése

18.

szám

Tétel-

Időszak: 2016. 01. 01. – 2016. 12. 31.
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2016. 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
nagycsalásosok 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.

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.
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 ere-
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deti 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 mérlegvagy 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 2016. 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. 2016. évben nem került sor K+F tevékenységre.
Céltartalék képzése
Céltartalék képzésére nem került sor, mert nem merült fel olyan
körülmény, amelynek hatására bármely kötelezettség 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 az alkalmazott
értékcsökkenési leírással, és értékvesztéssel és növelve ezek viszszaírásával.
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 33%
– egyéb berendezések 14,5%
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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.
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.

A forgóeszközökből 189 eFt követelések, 21.219 eFt pénzeszköz.
4.2. Tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása /eFt/

11. Vagyoni értékű jogok
12. Épületek
143. Irodai igazgatási berendez.
145. Kis értékű eszközök
Összesen:

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1.087
439
0
1.526
104
0
0
104
6.874
354
0
7.228
1.881
619
0
2.500
9.946
1.412
0 11.358

4.3. Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása /eFt/

119. Vagyoni értékű jogok ÉCS
129. Épületek ÉCS
1493. Irodai igazgatási ber. ÉCS
1495. Kisértékű eszközök ÉCS
Összesen:

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1.087
34
0
1.121
69
6
0
75
5.929
483
0
6.412
1.881
619
0
2.500
8.966
1.142
0 10.108

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke a 1.250 eFt.
Követelések részletezése /eFt/
– Pályázati célra adott előleg
– Egyéb követelés (Erzsébet utalvány)
Összesen:
Pénzeszközök részletezése /eFt/
– Pénztár
– Bank
Összesen:

173
16
189

52
21.167
21.219

Aktív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/
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.
4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása
– 2016. évi, 2017. évben érkezett tagdíjak
246
– 2016. évben felhasznált, 2017. évben érkezett támogatás 46
– 2016. évi, 2017. évben érkezett költségvisszatérítések 152
Összesen:
444
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
– 2017. évi biztosítási díj
– 2017. évi folyóirat előfizetése
Összesen:

8
8
16

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

FORRÁSOK

Az eszközök:

4.4. A források összetétele, főbb változások (eFt):

–
–
–
–
–

5,4%-a befektetett eszközök
0,6%-a készletek
0,8%-a követelések
91,3%-a pénzeszközök
1,9%-a aktív időbeli elhat.

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

14

Előző év
2015. év
980
21.721
2.360
25.061

A források:

Tárgyév
2016. év
1.250
21.538
460
23.248

– 38,6%-a saját tőke
– 18,5%-a kötelezettségek
– 42,9%-a passzív időbeli elhat.

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

Előző év
2015. év
7.376
3.551
14.134
25.061

Tárgyév
2016. év
8.962
4.312
9.974
23.248
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Az Egyesület saját tőkéje 2016. évben a tárgyévi 1.586 eFt eredménnyel növekedett.
Kötelezettségek részletezése /eFt/
– Szállítók
– Függő kötelezettségek
– Keresetelszámolási számla
– Költségvetéssel szembeni kötelezettségek
Összesen:

1.395
28
1.715
1.174
4.312

Az Egyesületnek nincs mérlegen kívüli függő, jövőbeni kötelezettsége.
Passzív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
– 2017. évi, 2016. évben érkezett tagdíjak
– 2018. évi, 2016. évben érkezett tagdíjak
– 2016. évi támogatás 2016. évi felhasználása
Összesen:

7.806
7
1.721
9.534

Közhasznú tevékenység bevétele:
137.670 eFt
A közhasznú tevékenységből származó bevételek 2016-ban tagdíjakból, pályázati úton elnyert támogatásból, egyéb támogatásokból és az SZJA 1%-ának visszatérítéséből származtak.
A közhasznú bevételből 105.379 eFt kapott támogatás, 31.970 eFt
2016. évi tagdíj.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az
Egyesület a tárgyévben 685 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

Előző év
2015. év
23.177
49.298
1.381
51.954
288
126.098

Tárgyév
2016. év
40.493
50.882
1.142
44.250
2
136.769

Költségek passzív időbeli elhatárolása
– 2017. évben elszámolt 2016. évi támogatás felhasználása 70
– Pécsi regionális iroda 2016.12. havi támogatása
76
– 2016.12. havi kiküldetési költségek
58
– 2016.12. havi működési költségek
236
Összesen:
440

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összes ráfordítás:

5. Az eredményhez kapcsolódó kiegészítések:

Az egyéb ráfordításokból 44.246 eFt adott támogatás, 4 eFt egyéb
ráfordítás.

5.1. Bevételek összetétele: (eFt)
Céltartalékképzés illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.
Megnevezés
Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Összes bevétel:

2017. ÁPR ILIS

Előző év
2015. év
914
130.107
15
131.036

Tárgyév
2016. év
685
137.667
3
138.355

6. A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként
6.1. A kapott támogatások 2016.

15

Noe_Kozgyulesi szam2017:Noe_2010_julius.qxd

4/3/2017

7:46 AM

Oldal 16

A NOE 2016. É V I K IE GÉ SZ ÍT Ő ME L L É K L E T E

16

NOE LEV ELEK 291

Noe_Kozgyulesi szam2017:Noe_2010_julius.qxd

4/3/2017

7:46 AM

Oldal 17

A NOE 2016. É V I K IE GÉ SZ ÍT Ő ME L L É K L E T E

7. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
Egyesületünk 2016-ban is az Alapszabályában megfogalmazott
célok szerint végezte tevékenységét.
Úgy gondoljuk, az egyre komplexebbé váló, a családi élet minden
területére kiterjedő munka, amit a NOE végez a családok támogatására mind információval, mind a közösség építésével, mind az
értékrendünkből fakadó prevenciós tevékenységével – szolgálat. A
társadalom alapvető építőköve a család, szilárd családokból lesz
erős, egészséges a társadalmunk.
Az éves munkatervünknek megfelelően üléseztek az Egyesület
alapvető hivatalos fórumai – az elnökség havonta, a választmány
negyedévente tanácskozott.
A választmányi ülések struktúrája átalakult. Az üléseket 2016-ban
két alkalommal vidéken tartottuk meg, melynek az ülést befogadó
egyesületek és vezetőink is egyaránt örültek, hiszen így lehetőség
nyílt bemutatni munkájukat a résztvevők előtt. Az ülések január 23án Budapesten, június 19-én Kislődön; október 8-én Vácon; december 3-án Budapesten kerültek megrendezésre.

A Házasság Világnapjához kapcsolódva kiemelt rendezvényünk
volt: az Aranylakodalmas. A rendezvény célja az volt, hogy felmutassa, a házasság életszövetsége az egyén kiteljesedésének lehetősége. Az eseményen hangsúlyozottan köszöntöttük az 50. évfordulójukat ünneplő aranylakodalmas házaspárokat.
A 2016. április 12-én megrendezett „Amikor a gyerek már felnőtt,
avagy Nagyszülő kerestetik!” című konferenciánkkal a generációk közötti együttműködés fontosságára, előnyeire és szükségességére fókuszáltunk. A konferencia keretében adtuk át az „Örökül
kaptuk, örökül adjuk” pályázatunk díjait.
„Babaköszöntő” programunkat a Hajógyári Szigeten tartottuk 2016.
május 8-án. Egyesületünk 2015-ben több mint 300 újszülöttel gyarapodott. Valamennyi gyermek családját meghívtuk az eseményre,
amelyen 70 család jelent meg 350 fővel. A rendezvényt Herceg Anita
asszony a köztársasági elnök felesége nyitotta meg, a családok számára zenés programot és játéklehetőségeket biztosítottunk.

Éves Közgyűlésünket április 23-án tartottuk meg, melyen új elnököt, főtitkárt, 4 tagot, 2 póttagot, ellenőrző bizottsági tagokat és választmányi tagokat választottunk.

A Régiós Családi Napok évről évre 7 helyszínen, mintegy 4-5 ezer
ember részvételével zajlanak. A programok célja az értékközvetítés
mellett, hogy a közelben élő nagycsaládosok ismerjék meg közelebbről egymást. Hat régiónkban sikeresen megrendeztük hagyományos Régiós Családi Napjainkat:
Orosháza – május 22., Leányvár – május 28., Püspökladány –
május 29., Komló – június 4., Kislőd – június19., Monor – július 3.

Szakértőink 2016-ban is számos konferencián vettek részt, valamint azoknak a testületeknek, bizottságoknak a munkájában, amelyekbe a kormányzati struktúra kialakulása nyomán felkérést kaptunk. Ezen kívül kapcsolatot tartottak más civil szervezetekkel,
hogy a családok érdekvédelmét megfelelően tudjuk ellátni. Rendszeresen tájékoztatták régiós titkárainkat az aktuális tudnivalókról,
törvényi változásokról, illetve konkrét esetek kapcsán közvetlenül
felvették a kapcsolatot a családokkal.

A NOE célkitűzései elérése érdekében az eddigieknél is szorosabban szeretne együttműködni azokkal a szervezetekkel, mozgalmakkal, akik tevékenységüket ugyanúgy a családok, a gyermekek, a
magyar társadalom erősítése érdekében fejtik ki. Ennek érdekében
2016. június 15-én egy, a közös gondolkodásra alkalmat adó, a cselekvések összehangolásának lehetőségeit kutató, valamint a kölcsönösségre építő konferenciát szervezünk „Családszervezetek konferenciája” elnevezéssel.

Vezetőképzőnkön, választmányi üléseinken és közgyűlésünkön
szintén fórumot biztosítottunk a felvetődő kérdések megbeszélésére. Esetenként külső szakértőt is hívtunk ezekre a rendezvényekre.

Magyarországon három családszervezet immár második alkalommal fog össze, hogy a Nagyszülők Világnapján ünnepség keretében
(2016. szeptember 5.) köszöntse a nagyszülőket és rávilágítson a
családok életében betöltött fontos szerepükre. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a NOE frissen alakult Nagyszülői Tagozata is.

NOE Levelek című kiadványunk az eltelt 30 év alatt jelentősen
megváltozott, a visszajelzések azt mutatják, hogy olvasmányosabb,
érdekesebb, ember közelibb lett az újság. A kiadványunkban tájékoztatjuk tagságunkat az egyesület tevékenységéről, a családokra
vonatkozó aktuális törvényi tudnivalókról, bemutatjuk közösségi
életünket, programjainkat, hasznos információkat nyújtunk a család
apraja-nagyja számára. 2016-ban a 279-288. számú lapszámaink
jelentek meg.
Az újság elektronikus formában olvasható honlapunkon is.
http://www.noe.hu/noe_magazin/2016/
Programok:
A Házasság Világnapja alkalmából rendezett ünnepséget hagyományosan közösen ünnepelte Pécsett a Pécsi Székesegyház NE, a
KCSSZ és a NOE, 2016. február 6-án. A központi rendezvénnyel
párhuzamosan más nagycsaládos egyesület, csoport is szervezett az
ünnepnaphoz kötődő programot. (Többek között a Bp. Csepeli csoport, a Csongrádi Bölcső, a Mátrai Gyöngyszem, a „Kincs” Kecskeméti, a Kiskunfélegyházi Nagycsaládos Egyesület, a Monori, a
Mórahalomi, a Nógrádsápi, a Nyíregyházi Családi Kör, a Ráckevei
Apraja-Nagyja, a Tiszavasvári és a Váci Nagycsaládos Egyesület)

2017. ÁPR ILIS

A II. Nagycsaládos Fesztiválunkat 2016. szeptember 17-én ismét
a Vasúttörténeti Parkban rendeztük meg. A találkozó fő üzenete a
család pozitív értékeinek eleven példa általi közvetítése volt. A
fesztivál egyedi hangulatát az adta, hogy békés, családias légkörben
találkozhattak az ország egész területéről érkező, hasonló érdeklődésű, generációról generációra értékeket közvetítő nagycsaládosok.
A Fesztivál keretein belül bemutatkoztak a szakiskolák, kialakítottuk a Hungarikumok utcáját és felléptek a Fölszállott a Páva tehetséges fiataljai is. A rendezvényen összesen 689 család vett részt,
mintegy 4000 fővel. A családok nagy része 5 különvonattal érkezett az ország minden részéből.
Az ország legszélesebb körű családszervezeti szakmai programjaként 2016. október 18-án a NOE folytatta a június közepén elindult Családszervezetek konferenciája elnevezésű eseménysorozatát.
Hagyományteremtő szándékkal ősszel kispályás foci bajnokságot
hirdettünk apák és fiúk körében. Az esemény fővédnöke: Dárdai
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Pál a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A
bajnokság ideje: 2016. november 01. – 2017. június 30. A bajnokság célja: a sport, ezen belül is a labdarúgás népszerűsítése, a nagycsaládos közösségek mozgásra buzdítása, a labdarúgást szerető
közösségek versenyeztetése. A NOE hat régiója 2016 őszén összesen
23 csapatot állított ki. Az előválogatók 2017. április 30-ig tartanak.
A sportot szerető családjainkat támogattuk a Spar Maratonkához
való csatlakozással. A családokat a nevezési díj összegének csökkentésével segítettük, illetve egységes nagycsaládos mezt (pólót)
biztosítottunk a számukra. NOE színekben és NOE standdal is részt
vettünk a Spar Maratonkán. A 2.7 km-es távot 65 egyéni tagunk teljesítette.
November végén Egyesületünk három más családszervezettel
együttműködve fiatal családosok támogatására szervezett országos
adománygyűjtő akciója sikerrel zárult, közel 1 tonna élelmiszert
sikerült gyűjtenünk. A kezdeményezés egyik különlegessége az
volt, hogy az adománygyűjtést fiatalok kezdeményezték, és ők is
vettek abban részt.
A NOE – az eddigi sikereken felbuzdulva – 2016-ban tizenegyedik
alkalommal indította útjára karácsonyi akcióját, az ANGYALI
CSOMAGKÜLDŐ SZOLGÁLATOT (ACSSZ).
Az ACSSZ arra hivatott, hogy a „sok kicsi sokra megy”, és a „mindenki tehet valamit a világ szebbé, jobbá tételéért” elvén megpróbáljuk segíteni a rászoruló családoknak igazán ünneppé tenni a
karácsonyt. 2016 karácsonyán 300 nagycsalád részére sikerült a
program jóvoltából segítő kezet nyújtanunk.
Advent első hétvégéjén, november 26-án hatalmas sajtóérdeklődés
övezte a több hazai civil családszervezet – köztük a NOE – összefogásával megvalósuló első Jótékonysági Adventi Vásárt. Az eseményen 50 szervezet vett részt, a standjaikon kézzel készült süteményeket, naptárakat és karácsonyfadíszeket árultak. 1,5 millió forintnyi bevétel folyt be a daganatos gyerekek gyógyulását segítő
Őrzők Alapítvány javára, ebből a NOE hozzájárulása több mint 120
ezer Ft volt.
A NOE karácsonyi ünnepségét ebben az évben is az Erkel
Színházban tartottuk. Fontosnak tartjuk, hogy ezeken a rendezvényeken magas színvonalú, értékes kulturális programot biztosítsunk a kellemes időtöltés mellett. December 11-én Ránki György
híres gyermekoperáját, a Pomádé király új ruhája című darabot láthatták a családok. Az 1800 férőhelyet megtöltő érdeklődők az
ország minden részéről érkeztek az előadás megtekintésére.
2016-ban több pályázatot is hirdettünk családjaink számára:
A 2016-ban is folytatódott a „NagyCsaládiHáz” projektünk a
Wienerberger Zrt. és további hat építőanyag gyártó vállalkozás
támogatásával. Ennek köszönhetően ismét két tagcsaládunk építhette fel családi házát (Győrújbaráton ill. Pannonhalmán).
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Pest Megyei Önkormányzattal együttműködve pályázatot hirdetett az „Az Év
Családja Pest Megyében” díj odaítélésére, amelyre Pest megyében lakó magánszemélyek és Pest megyei székhelyű civil szervezetek jelölhettek családokat. A díjátadó ünnepségre a Népesedés
Világnapján, július 11-én került sor.
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Együtt nyaralt a család – lubickoltunk az élményekben!
A nyári családi nyaralások és programok megörökítését célozta a
három családszervezet – a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a
KidsOasis és az Imami – közösen útjára indított szépíró és videó
pályázata, melyen nem csak nagycsaládosok indulhattak. Összesen
28 pályamű érkezett, ezek közül 24-en szépíró, 4-en videó pályázatot készítettek.
Széchenyi emlékezete
A pályázat célja volt, hogy a Széchenyi emlékév kapcsán a legnagyobb magyar személyes példáját, örökül hagyott tanítását jobban
megismerjük. Széchenyi neve ne csak egy gazdasági programot
jelentsen. A szokástól eltérően nem három, hanem négy pályázatot
díjazott a bizottság, mert fej-fej melletti eredmények születtek. A
díjakat 2016. december 3-án, a választmányi ülés keretében adtuk át.
Hogyan lettem nagycsaládos? – irodalmi pályázat
Pályázatunkat 2016. december 5-én hirdettük meg, amelyre a
beadási határidőig (2017. január 15.) 80 pályázat érkezett (68 érvényes). Az Ugron Zsolna, Schaffer Erzsébet és Süveges Gergő alkotta zsűri 2017. február 1-ig hozza meg döntését. Az első három
helyezett pénzbeli díjazásban részesül, a díjkiosztó ünnepségre
2017. február 17-én kerül sor a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
Egyesületünkben mintegy 1500 fő önkéntes dolgozik szakértőként,
segítőként, helyi szervezetünk vezetőjeként. 2016 év végén hagyományteremtő szándékkal köszöntük meg munkájukat egy kis
ünnepség keretében.
NOE-FON
A NOE-FON telefonos ügyfélszolgálatunkat azért hoztuk létre,
hogy hatékony és gyors segítséget nyújtson mindazoknak, akik
olyan jogi problémába ütköznek, melynél telefonon vagy e-mailben
is lehet útmutatást nyújtani.
A 2016. évben ismét számosan keresték meg a NOE-FON-t, hiszen
folyamatos az igény egy könnyen és gyorsan elérhető jogsegélyszolgálatra. Az alábbi témakörökbe tartozó hívások voltak a leggyakoribbak:
1. Lakhatási kérdések: itt különösen sok kérdést kaptunk a
CSOK-kal kapcsolatban; együttműködtünk a kérdések megválaszolásában az EMMI-vel is.
2. Munkajogi, társadalombiztosítási kérdések (munkaviszony
megszüntetése, gyes alatti munkavégzés, atipikus foglalkoztatási formák és a biztosítottság kapcsolata)
3. Polgári jogi kérdések ingatlanvásárlási, -ajándékozási, fogyasztóvédelmi, öröklési ügyek kapcsán.
4. „Nagycsaládos” kérdések: a hívások, levelek egy része természetesen olyan jellegű, mely kifejezetten a nagycsaládosok kapcsán merül fel:
– a nagycsaládos kedvezmények (tankönyv, étkezés, utazás,
energiatámogatás) igénylése, jogosultság igazolása;
– 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.
A NOE-FON hívószáma nyilvános, nemcsak tagjaink szoktak
élni ezzel a lehetőséggel, hanem más érdeklődők is. A tanácsadó
szolgálatot kiegészíti egy honlap is, a www.noefon.hu, ahol
összefoglaljuk és folyamatosan frissítjük a legfontosabb jogi
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tudnivalókat, aktuális változásokat.
A NOE (önálló jogi személyként működő) tagegyesületei számára
folyamatosan tájékoztatást és segítséget nyújtott a civil szervezetek
működésével kapcsolatos ügyekben, mivel az új Polgári
Törvénykönyv és más jogszabályváltozások komoly kihívások elé
állították az egyesületeket. Több esetben segítettünk az alapszabály-módosításoknál, változásbejegyzési eljárásoknál.
Nemzetközi ügyek
Egyesületünk továbbra is nyitott a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségével való együttműködésre, azonban azokon a területeken, ahol Egyesületünk tag, szeretné megőrizni függetlenségét
és saját jogon jelen lenni a tagságban és a programokon. Ezek az
alábbi testületek, szervezetek: ELFAC, FEFAF, COFACE,
EUROCHILD.
Egyesületünk elnöksége 2016-ban megalapította a Nemzetközi
NOE díjat.
Októberben rövid látogatást tettünk Franciaország legnagyobb családszervezeténél az UNAF-nál. Közös témáink voltak a nyugdíjrendszer, a részmunkaidő, a beiskolázási korhatár és a családtámogatási rendszer.
Novemberben tanulmányúton voltunk a katalán családszervezetnél,
a FANOC-nál. Áttekintettük működésüket, ami rengeteg tapasztalatot és tanulható ötletet adott számunkra.
Decemberben részt vettünk a COFACE Zágrábban megtartott találkozóján, ahol mint „megfigyelők” vettünk részt.

vagy egyéb juttatásban nem részesültek, részükre csak a feladatuk
ellátásához szükséges költségtérítések kerültek kifizetésre.
Tárgyévi eredmény elszámolása:
Az Egyesület tárgyévi eredménye 1.586 eFt, amelyből 1.363 eFt az
alaptevékenység és 223 eFt a vállalkozási tevékenység eredménye.
2016. 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.
A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló törvény előírásainak
figyelembe vételével készült.

8. Tájékoztató kiegészítések
Környezetvédelem:
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók és tisztségviselők javadalmazásának bemutatása:
Az Egyesületnek 2016. évben 16 fő főállású alkalmazottja volt, a
részükre 2016. évben kifizetett bér 31.632 eFt.
Megbízási jogviszonyban 1 főt foglalkoztatott az Egyesület, részükre 2016. évben 2.275 eFt megbízási díj került kifizetésre.
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2016. évben tiszteletdíjban

Az Egyesület tevékenységének jellegéből adódóan egyáltalán nem
termel és tárol veszélyes hulladékot, környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.
9. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók
Adatok %-ban

A mutatók megnevezése
Tartósan befektetett eszközök aránya
(befektetett eszközök/összes eszköz)
A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)
Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)
Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek)
Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközök-követelések
/rövid lejáratú kötelezettségek)
Hitelfedezetségi mutatók (követelések/rövid lejáratú
kötelezettségek)

előző év

tárgy év

3,91

5,38

29,43
86,67
611,68

38,55
92,64
499,49

599,01

495,11

12,67

4,38

Budapest, 2017. március 22.
NOE képviselője
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2016. 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,
– kedvezményes, ingyenes színház és hangversenyjegyek közvetítése
– kedvezményes, ingyenes sport és kulturális lehetőségek közvetítése
– helyi, régiós és országos rendezvények támogatása, szervezés
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));
f.) családi életre nevelés (Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk,

20

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 7 619 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:
– a nyugdíjpolitikában sikerült elérni, hogy a „Nők 40” programban
az 5-11 gyermekesek szükséges szolgálati ideje csökkenjen;
– folyamatosan küldtünk visszajelzéseket a GYED extrával kapcsolatban;
– folyamatosan küldtünk visszajelzéseket a CSOK-kal kapcsolatban; segítettük az EMMI munkatársait is a lakástámogatással kapcsolatos kérdések megválaszolásában;
– elértük, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos
személyek és a mozgásukban korlátozott személyek kedvezményes autópályadíjat fizessenek.
– elkezdtük felmérni a felsőoktatásban tanuló fiatal felnőtteket eltartó családok igényeit.
– részvétel munkabizottságokban: Nemzeti Fenntartható Fejlesztés
Tanács, Társadalmi Megújulás Operatív Program Monitoring Bizottsága;
– részvétel a Népesedési Kerekasztal munkájában;
– közös szakmai konferencia a Boldog Ceferino Alapítvánnyal,
Közös ügyünk a (nagy)család címmel;
– Egyesületünk nemzetközi tevékenysége során a továbbiakban is
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).
– részvétel Gyermekjogi Civil Koalíció alapításában;
– egyedi megkeresésre való konkrét segítségnyújtás, konzultációk
intézményekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal;
– országos szinten a családokat érintő kérdésekben jogszabály-előkészítési munkában való aktív részvétel: véleményezés és adatgyűjtés
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a gyermekek korai fejlesztése rendszerének kidolgozása ügyében,
a családok otthonteremtési kedvezménye ügyében, nemzeti fejlesztési stratégiák véleményezése, útdíjrendelet módosításakor
érdekképviseleti munka;
Tagság és más érdeklődők számára nyújtott szolgáltatások:
– ingyenes tanácsadó szolgálat működtetése a tagok és más érdeklődők számára: jogi, szociális, életvezetési, nevelési, egészségügyi,
építési és egyéb kérdésekben a NOE-FON szolgálaton keresztül
részben önkéntes szakértők által;
– NOE-FON és jogi segítségnyújtás: évi közel 600 megkeresés alapján, szociális, családi, építési, jogi, oktatási ügyekben;
– adományközvetítések lebonyolítása, országosan a régiós titkárokon keresztül és helyi szinten;
– kedvezményes lehetőségek közvetítése, a NOE-kártyára nyújtott
kedvezményrendszer működtetése; külön együttműködési megállapodásunk van többek között a következő szervezetekkel: Magyar
Állami Operaház, Fővárosi Állat- és Növénykert, Renault Hungária Kft.
– felajánlások közvetítése: kedvezményes, továbbá ingyenes színház- és hangversenyjegyek, kulturális lehetőségek, valamint cégek
és magánszemélyek tárgyi felajánlásainak közvetítése az év során
több, közel 700 esetben.
Társadalmi tudatformálás, értékközvetítés és közösségfejlesztés
érdekében végzett tevékenységünk keretében Egyesületünk rendszeresen szervez rendezvényeket, amelyek nagy része nyilvános:
évente kétszer országos: II. Nagycsaládos Fesztivál és a
NOE Karácsony;
évente egyszer régiós találkozók a NOE 6 régiójában a családok számára;
a helyi szervezeteink rendezvényei évi 2-5 alkalommal a
több mint száz helyszínen a régiós titkárok koordinálásával
valósulnak meg.
A helyi, régiós és országos rendezvények támogatása mind anyagilag, mind szervezési munkával is történik, az igények szerint.
Rendezvényeinket a titkárság munkatársainak irányítása mellett
nagyszámú önkéntes bevonásával valósítjuk meg.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

-

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]

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Budapest, 2017. március 22.

2017. ÁPR ILIS

-

Alapadatok
Előző év (eFt) Tárgyév (eFt)
B. Éves összes bevétel
131.036
138.355
ebből:
C. a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
1.158
1.054
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
129.878
137.301
H. Összes ráfordítás (kiadás)
126.098
136.769
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
49.298
50.882
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
125.579
136.307
K. Adózott eredmény
4.938
1.586
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

Adatok ezer forintban.

Előző év
7.577
44.338

Tárgyév

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja

Cél szerinti juttatás megnevezése
Adómentes pénzbeli támogatás
Adómentes nem pénzbeli támogatás

Előző év

Mutató teljesítése
Igen Nem
Igen Nem
Igen Nem

NOE képviselője

Tárgyév
4.353
39.893
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Beszámoló a Családjainkért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről
A Családjainkért Alapítvány az elmúlt évtized legnehezebb
évét tudja maga mögött. Minden nehézségünk közepette is immár
folytattuk jól bevált programjainkat megőrizve optimizmusunkat és
dacolva a nehézségekkel. Szerencsére nem hagynak bennünket
egedül ebben.
Hálásan gondolunk azokra, akik hittelességünknek köszönhetően bizalmukkal továbbra is megajándékoztak, és felelősséget éreznek a társadalom árnyékos felén gondokkal szembesülő honfitársaikért. Közöttük is különös hálával azokra, akik az Esélyt a képességeknek program támogatásával segítő kezet nyújtanak a boldogulás útját tehetségük kibontakoztatásában keresőknek.
Így az eltelt évben is továbbvittük tehetségsegítő programunkat,
amelynek 2017-ben új lendületet adunk. Kisebb-nagyobb összegű
segítséget nyújtottunk nehéz helyzetbe került családoknak a legkülönbözőbb esetekben, pl. jégkárosult gazdálkodó családnak, nem
felelőtlenségből felgyülemlett vízszámla kiegyenlítésére, drámai
lakásprobléma megoldásához járultunk hozzá, amelyhez adományozóinktól forrást kaphattunk. Tudvalevő, hogy ilyen célokra is
csak olyan forrásokhoz nyúlhatunk, amit erre rendelkezésünkre
bocsátanak.
Az EON-nal folytatott Háló-programot nagy nehézségek között
szerveztük tovább, ami egy-egy városban illetve annak körzetében
az EON ellátási területén legalább tíz család bevonását illeti. Így
jellemzően mélyszegénységben élő családok közül sikerült
Enyingen, Sárkeresztúron, Pápán és környékén és ismételten
Nyíregyházán csoportot szervezni.
Nagy sajnálatunkra a NOE-tagság köréből nem tudtunk segíteni szinte egyetlen családnak sem, ugyanis a NOE-egyesületi illetve
régiós hálózatán keresztüli felhívásunk megint csak nem vezetett
eredményre, és nem érkeztek jelentkezések a programba. Pedig

összesen 6 millió forintot meghaladó összegben tudtuk segíteni a
felhalmozódott számlaadósságok rendezését. 2017-ben az utolsó
csoport szervezése indul meg, ami nemsokára indul Pécsett a helyi
Karitász közreműködésével. Ezt követően – 6 év után – már sajnos
nem tudjuk folytatni a programot, nem lesz több ilyen lehetőségünk. Az eltelt évek alatt vagy 300 családnak nyújthattunk és nyújtunk segítő kezet eddig jó 30 MFt-nyi adósság rendezésében, amihez jól hasznosítható képzési lehetőséget kaptak a résztvevők. Egy
decemberben lefolytatott utánkövetési vizsgála, megkérdezéses felméréseredményei azt mutatták, hogy sok család ezt a lehetőséget
úgy tudta megragadni, hogy a család kilábalt a gödörből, amibe így
vagy úgy belecsúsztak.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával két programot fejeztünk be, valamint az EON-tréningek profizmusát erősítő
2015-ben indult projektet tréningjére, valamint egy, az eltelt évben
megvalósított esélyegyenlőségi projektet Sóshartyánban törekvő
cigány családok kompetenciaerősítő tréningjére, valamint a helyi
általános iskolában tanuló, legjobban teljesítő gyerekek tanulássegítésére a 2012-re visszanyúló, ott megvalósított TÁMOP-program
eredményeinek megőrzése és a remélt folytatás érdekében.
Nagy örömünkre munkánkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pro Caritate díjjal tüntette ki, az ezzel járó díj segítségével a szokásos keretek között ebben az évben is meg tudtuk valósítani az őrségi Üdülj és okosodj táborunkat.
Köszönünk minden segítséget, amit az eltelt évben kaptunk és
új tervekkel futottunk neki az előttünk álló esztendőnek.
dr. Balogh László
Családjainkért Alapítvány
a kuratórium elnöke

A Családjainkért Alapítvány Alapító Okiratának módosított
szövegjavaslata
ALAPÍTÓ OKIRAT
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) közgyűlése 1991.
november 16-án úgy határozott, hogy 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió
forint alapítói vagyonnal alapítványt hoz létre, a családok és szervezeteik
segítésére, a NOE Alapszabályában megfogalmazott célok szellemében,
azok megvalósulásának támogatására önálló jogi személyiségű, közhasznú alapítványként. Alulírott alapító a 2013. évi CLXXVII. törvény 11. §a és a 2011. évi CLXXV. törvény alapján Fővárosi Törvényszék
14.Pk.67.581/1991/28-I. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, mint közhasznú szervezet terjeszti elő.
1. Az Alapítvány neve:
1.1. magyar nyelven:
CSALÁDJAINKÉRT ALAPÍTVÁNY
1.2. angol nyelven:
FOUNDATION FOR OUR FAMILIES
2. Székhelye: 1056 Budapest, Március 15. tér 8.
Fióktelepe: 3131 Sóshartyán, Dózsa György út 1.
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3. Az Alapítványt a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (rövidítése:
NOE) alapítja, határozatlan időre.
4. Az Alapítvány célja és tevékenységi köre:
Az Alapító az alapításkor meghatározott célokat – azok változatlanul
hagyása mellett – ezek hatásának erősítésére bővítette, az időközben
felmerült társadalmi követelményekhez igazodva.
a.) Az élet és anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, az egymást követő generációk
együttélési harmóniájának elősegítése.
b.) az előző elvek alapján élő családoknak és azok tagjainak (gyermekek, anyák, fiatalok, időskorúak) sajátos érdekeit képviseli, szolgálja, hogy azok méltósága kiteljesedhessen;
c.) több gyermeket saját háztartásában felnevelt szülők időskorban
történő segítő rendszerének kidolgozása, működtetése;
d.) felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, melyet az előző
elvek alapján élő családok képviselnek;
e.) a családok és szervezeteik segítése, minden lehetséges eszközzel,
hogy a családok a fentiek szerint élhessenek, és ezáltal is példamutató jel lehessenek a társadalomban;
f.) Az esélyegyenlőség érdekében jó képességű gyermekek segítése

NOE LEV ELEK 291

Noe_Kozgyulesi szam2017:Noe_2010_julius.qxd

4/3/2017

7:46 AM

Oldal 23

A L A PÍT V Á NY I B E SZ Á MOL ÓK
tehetségkibontakoztatásukban;
g.) Cigány származású gyermekek és családok integrációjának valamint a többségi társadalom befogadó készségének erősítése.
4.1. Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
Az Alapítvány hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.
4.2. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége ét az alábbi közfeladatokhoz
kapcsolódóan végzi: az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) szerint:
– egészségmegőrzés
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja a helyi önkormányzatok feladatai között sorolja fel az egészségügyi alapellátás
biztosítását;
– Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 88. § (2) bekezdés ba) pontja 144.§ (1)-(2) bekezdése pedig az alapellátás egyik
céljaként határozza meg az egészségügyi felvilágosítás biztosítását.
Kapcsolódó közfeladat: A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés.
– szociális tevékenység, családsegítés,
A szociális igazgatásról szóló 1997. évi III. törvény 57. § e) pontja, mely a szociális alapszolgáltatások közé sorolja a családsegítést,
míg az 56. § kimondja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások ellátása állami/önkormányzati feladat.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 31. §-a 14.§ (2)-(3) bekezdése, mely a
személyes gondoskodás igénybevételéről rendelkezik.
Kapcsolódó közfeladat: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 6. §-a,
mely állami feladatnak írja elő a családbarát szemlélet kialakítását,
továbbá azt, hogy a családok minél egyszerűbben jussanak hozzá
az őket megillető szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz.
A feladat alaptörvényi alapja: Atv. VI. cikk;
– A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 3. § (2)
bekezdés kimondja, hogy az emberi élet értékéről, az egészséges
életmódról, a házasságra való felkészítésre szolgáló, felelősségteljes párkapcsolatról és a családi életről szóló ismeretanyag az alap
és középfokú oktatási intézményekben folytatott oktatás tárgya.
–
– nevelés és oktatás.
– A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése
pedig állami feladatként határozza meg az alapfokú és középfokú
oktatás biztosítását (melynek tárgya a fenti ismeretanyag is).
–
– esélyegyenlőség
– Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a problémák feltárásával és konkrét segítséggel.
– Az 1991. évi IV. törvény 1.§-a, amely kimondja, hogy a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a Kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a munkaadók és a munkavállalásra jogosultak,
valamint az utóbbiak érdekképviseleti szervei együttműködnek.
A gyermek(ek)et nevelő nők és férfiak, fogyatékos személyek,
illetve más hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlő-
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ségének elősegítése (tanácsadás, kiadványok szerkesztése, jogsegély nyújtása)
Az Alaptörvény L. cikke, illetve XV. cikkének 3. pontja.
A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 6.§ (1)
bekezdése kimondja, hogy az állam elősegíti és támogatja a családbarát szemlélet kialakulását és fenntartását a társadalmi és gazdasági élet valamennyi területén, továbbá a 15.§-a, mely a gyermeket nevelő szülők fokozott védelmének a kötelezettségét mondja ki
a foglalkoztatás terén.
szabadidős tevékenység szervezése, táborozás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontja, amely a helyi
önkormányzati feladatok között sorolja fel a sport és ifjúsági ügyeket.
5. Az Alapítvány célját különösen a következő eszközökkel valósítja
megCéljai elérése érdekében az Alapítvány az alábbi eszközökkel él:
a.) szellemi, anyagi, szervezési erőforrásokat kutat fel;
b.) a megszerzett javakat – az Alapítvány Működési Szabályzatában
meghatározott módon és az éves költségvetésben meghatározott
mértékben – közvetlenül a családok, a családok szervezetei, valamint az Alapítvány céljait szolgáló szervezetek támogatására fordítja;
c.) családnyaraltatásokat támogat;
d.) a családok egészségmegőrzésére irányuló tevékenységeket és a
speciális gyógykezelési lehetőségek elérését támogatja;
e.) gazdasági tevékenységet folytat;
f.) előadásokat, tanfolyamokat, kongresszusokat és egyéb fórumot
szervez, illetve ilyen alkalmak létrejöttét segíti;
g.) ösztöndíjakat hoz létre, illetve pályázatokat ír ki, szociális segélyeket folyósít;
h.) egyes célfeladatra újabb alapítványt is létesíthet;
i.) az alapítványi célok megvalósulásán munkálkodó más alapítványt
is támogathat;
j.) folyóiratok és más kiadványokat tehet közzé céljai elősegítésére;
k.) minden olyan egyéb eszközzel, mely céljai elérésére alkalmas.
6.) a.) Az Alapítvány tevékenysége országos jellegű, a Kárpát-medencére kiterjedő, nemzeti és nemzetközi tevékenységét elsősorban, de
nem kizárólagosan a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, tagjai,
valamint a NOE tagegyesületei és ezek tagjai érdekében fejti ki.
b.) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
6.1.) Az Alapítvány célját ösztöndíjak és tudományos támogatások (személyi és dologi támogatások) biztosításával is megvalósíthatja. A
támogatások biztosítását az Alapítvány pályázat útján is megvalósíthatja. A pályázat feltételeit annak kiírása előtt a Kuratórium elnöke határozza meg. A pályázatot a Kuratórium elnöke írja ki és a
Kuratórium másik két tagjából álló bizottság bírálja el. A pályázatot posta útján az Alapítvány székhelyére címezve, vagy
személyesen az Alapítvány székhelyén kell írásban benyújtani.
Pályadíjban az részesíthető, aki a kiírt pályázaton a pályázati
feltételeknek eleget tesz. A pályázat nyilvánosságra hozatalának és a pályázat eredményének nyilvánosságra hozatali módját, valamint a pályázók igazolható módon történő értétesítését
a 7. f/ pont szabályozza.
6.2.) Az Alapítvány céljai elérése érdekében kapcsolatot tart fenn más
magyarországi és külföldi szervezetekkel, különösen a tudományos, gazdasági és civil szervezetekkel, egyházakkal, valamint
hasonló célkitűzésű és tevékenységű egyéb szervezetekkel.
7. Az Alapítvány vagyona:
a.) Az Alapítvány induló vagyona 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió
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forint, mely kizárólag pénzből áll.
b.) Az Alapítvány nyitott, ahhoz támogatás befizetésével bárki csatlakozhat, aki az Alapítvány céljával egyetért és megvalósításáért
anyagi hozzájárulásával elő kívánja segíteni. A csatlakozó, az
Alapítványhoz történő csatlakozásával nem válik jogosulttá az
alapítói jogok gyakorlására. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti
vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító
és a csatlakozó jogutódjára is.
c.) Az Alapítvány céljainak megvalósításához bármely kül- vagy belföldi természetes vagy jogi személy anyagi eszközeivel, illetve
vagyoni értékű juttatásaival hozzájárulhat. A hozzájárulás elfogadásáról a kuratórium a támogatások befogadására vonatkozó elvi
keretszabályok megfogalmazásával vagy szükség szerint egyedi
döntéssel dönt. Ugyanígy a jelen okiratban megfogalmazott célokkal és feltételekkel történő egyetértés esetén a felsorolt személyek az
Alapítvány csekkszámlájára pénzt utalhatnak át, illetve más vagyoni értékű dolgot vagy tevékenységet ajánlhatnak fel. A hozzájárulás
nem vonható vissza. Az alapítványi hozzájárulás növekménye,
hozadéka az Alapítványt illeti, a hozzájáruló egyén vagy szervezet a
hozzájárulás megtételével arról visszavonhatatlanul lemond.
d.) Az Alapítvány vagyona jótékony célú gyűjtések, rendezvények,
nyereményjátékok (pl. tombola) bevételeiből is tovább növelhető,
azonban az Alapítvány nevének felhasználásához a kuratórium
előzetes hozzájárulása szükséges.
e.) Az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításakor anyagi forrásként az Alapítvány – az alapítói vagyonon felül – ingó és ingatlan
vagyonát, ezek értékét, kamatait és egyéb hozadékait használhatja
fel. A kamatok és az induló tőkén kívül felajánlott, illetve szerzett
anyagi javak az Alapítvány felhasználható vagyonát növelik. Az
alapítvány javára tett anyagi hozzájárulás módja lehet a vagyon
gyarapítása (tőkésítése) vagy ezen eszközöknek az alapítvány céljaira történő közvetlen ráfordítása. Az anyagi hozzájárulás felajánlója rendelkezhet a felhasználás módjáról. A hozadék felhasználásának módja lehet az alapítói vagyon gyarapítása (tőkésítés) vagy
annak az alapítványi célok érdekében történő közvetlen felhasználása. Az Alapítvány kuratóriuma dönt a vagyonfelhasználás, hasznosítás irányelveiről.
f.) Az alapítványi vagyon felhasználási módja a következő:
A kuratórium feladatainak megvalósítása érdekében különböző
(szociális, tanulmányi, stb.) célokra pályázatokat köteles kiírni írhat
ki. A pályázatokra fordítandó összegeket a kuratórium esetenként,
az adományok nagyságának, az elérendő cél nagyságának, fontosságának, költségigényének függvényében állapítja meg. A pályázat
nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes
körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt
pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A kiírandó
pályázat feltétel rendszerét a pályázat kiírását megelőzően a kuratórium köteles kidolgozni, az Alapítvány céljai mindenkori szem
előtt tartásával.
A kuratórium különleges méltánylást érdemlő esetekben indokolt
határozattal eltekinthet pályázat kiírásától, és egyedi elbírálást alkalmazhat. Az Alapítvány egyéni kérelemre is nyújthat támogatást.
A pályázatot és a pályázat eredményét az Alapítvány székhelyén
található hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel és egyidejűleg, az
alapítvány gondozásában álló www.csaladjainkert.hu webcímen
kell megjelentetni, nyilvánosságra hozni, valamint a pályázat
eredményét, a nyilvánosságra hozatallal egyidejűleg a pályázókkal közvetlenül, igazolható módon írásban is közölni kell.
Az alapítvány a kuratórium tagjait, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
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Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító
okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az
alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. Alapítványi
célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá
az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány
fordítható. Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv
és határozat alapján a kuratórium dönt. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.
Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
8. Az Alapítvány képviselete és kezelő szerve:
Az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósulása érdekében, vagyonának kezelésére, az azzal való gazdálkodásra, valamint az Alapítvány
képviseletére az alapító NOE 10 5 főből álló kuratóriumot hoz létre.
A kuratóriumi tagság az alapító általi felkérés elfogadásával jön
létre.
8.1.A kuratórium tagjai:
Az alapító által felkért személyek, akiknek megbízatása a NOE elnöke megbízatásának lejártával egyidejűleg lejár, illetve határozatlan
időre szól és lemondással, elhalálozással vagy a vezető tisztségviselő
cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával, a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró
vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével az elnöki felkérés viszszavonásával szűnik meg. Az alapító a kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen
veszélyeztetése esetén hívhatja vissza. Az elnöki felkérés akkor vonható vissza, amennyiben a kuratórium az alapítvány célját veszélyezteti. Tevékenységüket általában díjazás nélkül végzik. A megnövekedő feladatok maradéktalan ellátása érdekében a kuratóriumi
tagok némelyike – a kuratórium döntése alapján tiszteletdíjban
részesülhet. Kuratóriumi tagként olyan személy kérhető fel, aki megfelel az 1997. évi CLIV. törvény 9. §-ában, valamint a Ptk. 74/C. § (3)
bekezdésben előírt követelményeknek.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az
alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig –
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás
intézkedést alkalmazott, vagy
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás
rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról,
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előé-
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lethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet a kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak,
az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató
jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet a kuratórium tagja az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója
nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem
lehetnek többségben a kuratóriumban.
A kuratórium összetétele:
elnök: Dr. Balogh László (an.: Ország Katalin, 2094 Nagykovácsi,
Bajcsy-Zsilinszky u. 9.)
titkár: Joachim Györgyné
tagok: Dr. Asztalos László, Cser Károlyné,
Csíiky Zoltánné (an.: Bagó Edit, 1025 Budapest, Sarolta u. 10.
Forgács István (an.: Dömötör Margit, 1151 Budapest, Pozsonyi u. 19.)
dr. Landi Balázs Zoltán (an.: Nilgesz Éva, 1113 Budapest, Vincellér u. 45.)
Kiss Márta (an.: Erdélyi Márta, 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 61.)
, Esztergályos Jenő, Dr. Gazsó Ferenc, Dr. Spéder Zsolt, Sólyom
Erzsébet, Dr. Szász Károly
A 2000. július 4-től megválasztott korábbi kuratórium tagjai lemondtak, a jelenlegi kuratórium megbízása 2005. december 13-tól szól.
8.2. Banki aláírásra jogosultak: Dr. Balogh László, Csiky Zoltánné és
Kiss Márta Joachim Györgyné titkár és Cser Károlyné kuratóriumi tag. A kuratórium elnöke önállóan képviseli az Alapítványt
és a bankszámla felett is önállóan rendelkezik.
8.3. A kuratórium dönt az Alapítvánnyal kapcsolatos koncepcionális
ügyekben, a rendelkezésre álló vagyonnal gazdálkodik, elkészíti az
éves költségtervet, évente beszámolót készít. Gazdálkodási elszámolását január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra készíti.
8.4. A kuratórium igény szerint tartja üléseit, évente legalább egyet. A
kuratóriumot az elnök hívja össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti
kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen
kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől
számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha
ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a
kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A kuratóriumot össze kell hívni, ha ezt a tagok egyharmada írásban, azonos
cél megjelölésével kéri.
A meghívót, igazolható módon írásban, az ülés előtt 15 nappal az elnöknek kell kiküldenie, tértivevényes postai küldeményként, vagy a
meghívott részére, a személyes átvétel igazolása mellett átadnia. Az
írásos meghívó tartalmazza az alapítvány nevét, székhelyét, az ülés
helyét és időpontját, valamint a napirendjét, azt a tagok az ülés előtt
legalább nyolc nappal meg kell kapják. A napirendet a meghívóban
olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívót, annak a kuratóriumi tagok közlésével egyidejűleg az
Alapítvány székhelyén található hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel és egyidejűleg, az Alapítvány gondozásában álló
www.csaladjainkert.hu webcímen nyilvánosságra kell hozni. A kuratórium ülései nyilvánosak.
Az ülés akkor határozatképes, ha a tagoknak több, mint a fele jelen
van. A kuratórium határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével hozza.

2017. ÁPR ILIS

A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt. [Ectv. 37. § (2) bekezdés d.) pont]
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján – kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A Kuratórium ülésen kívül is hozhat határozatot írásbeli szavazással. Ekkor az elnök a határozati javaslatot elküldeni minden
kuratóriumi tagnak írásban (posta útján, telefaxon, vagy elektronikus levélben). A tagok, 3 napon belül írásban (posta útján, telefaxon, vagy elektronikus levélben) adhatják le szavazatukat a
határozati javaslatról. Írásbeli szavazás útján kizárólag akkor
születhet határozat, ha a megadott időn belül legalább négy kuratóriumi tag szavazott, és minden szavazó elfogadta a javaslatot.
Az így meghozott határozatot a következő kuratóriumi ülés jegyzőkönyvébe kell foglalni, és röviden ki kell térni az írásbeli szavazás indokaira és körülményeire is.
Ha egy kuratóriumi tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során
figyelmen kívül kell hagyni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az
Alapítvány terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Kuratóriumnak nem tagja vagy az Alapítványnak alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
8.5. A kuratórium az operatív működés elősegítésére és munkájának szervezésére titkárt alkalmazhat. A titkárt a kuratórium elnöke kéri fel a
tevékenysége ellátására és menti fel a tevékenysége ellátása alól. A
kuratóriumi döntések alapján végrehajtandó operatív tevékenység
végzésére, illetve döntési alternatívák kidolgozására, a gazdasági
ügyek – a kuratóriumi döntések és vonatkozó jogi előírásoknak megfelelő – intézésére irodát működtet, mely a kuratóriumnak megfelelően segítve dolgozik az alapítványi célok megvalósulásán. Az iroda
vezetéséről a kuratórium titkári teendőit ellátó kuratóriumi tag gondoskodik. A kuratórium a jelen alapító okiratban meghatározott célok
és elvek keretei között maga határozza meg működésének szabályait
és ügyrendjét.
8.6. A kuratóriumi ülésekről minden esetben, a Kuratórium elnöke által
készített és aláírt emlékeztető készül, és a Kuratórium elnöke köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya, és ha lehetséges személye megállapítható.
A kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő 2 héten belül írásban, igazolható módon közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány
székhelyén található hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel, valamint
az Alapítvány gondozásában lévő, www.csaladjainkert.hu webcímen
kell nyilvánosságra hozni.kifüggeszti. A közlés az elnök kötelessége.
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8.7. A kuratórium az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést mellékletet készít és fogad el.
A közhasznú jelentés sajtó útján kerül nyilvánosságra.
Az Alapítvány köteles az Alapítvány működésének, szolgáltatásainak
igénybevételének módját, beszámolóit és a közhasznúsági mellékleteit, a tárgyévet követő év május 31. napjáig letétbe helyezni és az
Alapítvány székhelyén található hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel
valamint
az
Alapítvány
gondozásában
lévő,
www.csaladjainkert.hu webcímen kell nyilvánosságra hozni.
8.8. Az Alapítvány közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba, ide értve az Alapítvány beszámolóját és közhasznúsági mellékletet, az Alapítvány székhelyén,előzetesen a kuratórium elnökével
egyeztetett időpontban bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
9. A kuratórium elnöke:
– külső személyek, szervezetek előtt képviseli az Alapítványt;
– a kuratóriumi döntések alapján szerződéseket köt, illetve a szerződéskötésre felhatalmazást ad a kuratórium más tagja részére;
– a kuratórium döntése alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat az
alkalmazottakkal szemben;
– a kuratóriumi döntések és elfogadott költségterv alapján a titkárral
közösen utalványozásijogot gyakorol;
10. A titkár
– feladatainak ellátását a kuratórium döntése alapján ellenérték fejében is elláthatja;
– a kuratórium működéséhez szükséges feltételek meglétéről gondoskodik;
– a kuratórium által jóváhagyott munkakörökben foglalkoztatottakkal
szemben teljes felelősséggel gyakorolja a munkáltatói jogokat;
– az utalványozási joga van a 8.1. pontban leírtak szerint.
– tevékenységének megszűnése esetén a folyamatos ügyvitel szem
előtt tartásával gondoskodik a teljes körű átadásról az új titkár megválasztását követő 30 napon belül;
– gondoskodik a törvényes előírások betartásáról.
11. Az Alapítvány, az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági vállalkozóitevékenységet is folytathat, amely
azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány
gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása
során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az a létesítő okiratban
meghatározott alapítványi célokban megfogalmazott közhasznú
tevékenységre használhatja fel.

Az Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak,
nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. Az
Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt
nem bocsáthat ki. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel.
Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a
Kuratórium Befektetési Szabályzatot készít és azt egyhangúlag
fogadja el.
Az Alapítvány bevétele várhatóan – az eddigi tapasztalatok figyelembevételével – az évi 50 millió forint nem éri el.
12. Ha a társadalmi viszonyok alakulása az Alapítványt lehetetlenné
teszi, vagy más egyéb okból az Alapítvány megszűnik, úgy az induló
vagyon az alapítóra száll. Az induló vagyont meghaladó vagyonrészt a nagycsaládban élő gyermekek, fiatalok taníttatására lehet
fordítani. Az alapító az induló vagyonon felüli vagyonról az
Alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával
azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet.
13. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1987. évi
11. sz. törvényerejű rendelettel módosította Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 74/A-74/F §-ai, valamint 2011. évi
CLXXV. törvény a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény szerint kell eljárni.
Alulírott igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratban az alapító okiratban tett módosítások aláhúzással, míg a törölt részek áthúzással, a Fővárosi Törvényszék
28-I. sz. végzése alapján végrehajtott módosítások vastagon szedett, aláhúzott szöveggel kerültek átvezetésre.
Budapest, 2016. június 24.
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
alapító képviseletében
Kardosné Gyurkó Katalin elnök
Alulírott igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratban az alapító okiratban tett módosítások aláhúzással, míg a törölt részek áthúzással, a Fővárosi Törvényszék
28-I. sz. végzése alapján végrehajtott módosítások vastagon szedett, aláhúzott szöveggel kerültek átvezetésre.
Dr. Rezes Zoltán István

Beszámoló az Otthon Segítünk Alapítvány
2016. 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.

26

Segítségnyújtásunk preventív és hiánypótló, célunk, hogy a
segítséget kérő családoknál megelőzzük a krízishelyzet kialakulását. 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
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sérült gyermeket nevelő szülők segítésére. 2016-ban fejeztük be a
Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával a 14 hónapos „Kéz a
kézben” projektünket, amelynek során 8 helyi szolgálatunknál szerveztünk számukra rendszeresen szülőcsoportokat az otthoni segítségnyújtás mellett.
2001-2016 között 1129 önkéntesünk 2358 családot segített
hónapokon keresztül, ahol 5026 kiskorú gyermek nevelkedik. Az
önkéntes órák száma: 319.918. 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. 2016-ban
havonta átlag 150 önkéntesünk, összesen 32 935 órában segített
593 gyermeket nevelő 290 családnak.
Négy helyi szolgálatunknál Manócska, Szöszmötölő Klubjaink
mellett angol és francia nyelvi csoportokat működtettünk, amivel
hozzájárultunk az otthon lévő édesanyák sikeres munkaerő-piaci
reintegrációjához.
Április 8-9-én kétnapos konferenciával és országos önkéntes
találkozóval ünnepeltük az Otthon Segítünk Alapítvány alapításának 15. 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 találkoznak a szupervíziókon, továbbképzéseken. A budapesti találkozók mellett gyakran szervezzük ezeket az alkalmakat a
vidéki szolgálatokban. Januárban Miskolcon, míg novemberben
Mohácson tartottunk háromnapos szakmai találkozót. Mindkét
város önkéntes koordinátora rendkívüli szeretettel fogadta a társakat, és gondosan előkészítette a találkozókat, amelyek során a szupervízió mellett jutott idő város- és múzeumlátogatásra, közös játékokra.
Az Angliából indult 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 (Evidence-based practices)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1251&langId=en&mode
=1#chapter_H.
A HOME-START Worldwide legtöbb tagországában már megvalósult, hogy a helyi koordinátorok havi fizetést kapnak az államtól,
amit sajnos nálunk, a családbarát országban nem sikerült elérnünk.
Lehőcz Monika
igazgató

Beszámoló a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
és a Családlánc-mozgalom 2016. évi tevékenységéről
A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a 2012ben létrehozott Családlánc-mozgalom 2016-ban is folytatta vállalt
küldetését: a családi és kulturális értékek, a házasság, valamint a
gyermekvállalás népszerűsítését, a Kárpát-medencei magyar
közösségi élet és a nemzeti öntudat erősítését. 2016 végére a
KCSSZ és a Családlánc tagszervezeteinek száma 83-ra emelkedett.
A 2015-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagi
támogatásával megkezdett nemzetközi családügyi projekt megvalósítását a KCSSZ 2016-ban is folytatta. A nemzetközi kezdeményezés kiemelkedő programja volt az Európai Parlamentben,
Brüsszelben megszervezett II. Európai Ifjúsági Munkatalálkozó és
a vele egy időben rendezett „Család – befektetés a jövőbe” című
konferencia. Az ifjúsági rendezvénysorozat elindítását 2015-ben az
a felismerés motiválta, hogy bár a fiatal korosztály egyik központi
problémája a családalapítás, a nemzedék ezzel kapcsolatos gondjaira, véleményére, javaslataira a politika ritkán kérdez rá. Ezen
kívántak változtatni az Európai Ifjúsági Munkatalálkozó szervezői.
A brüsszeli eseményre Európa 13 országából érkeztek fiatalok,
akik munkacsoportokba szerveződve a családról, a házasságról, a
munkáról és családpolitikai kérdésekről cseréltek véleményt. A
munkacsoportok vezetői az Európai Parlamentben tartott konferencián ismertették különböző témakörökben a csoportok által kidolgozott javaslatokat. Az elmúlt évben első alkalommal szervezett
találkozót a Kárpát-medence fiatal felnőttjei részére a Kárpátmedencei Családszervezetek Szövetsége Nemzetközi projektjének
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vezetése a júliusi Gombaszögi Nyári Táborban. Folytatódott a
Szövetség együttműködése a Magyar Állami Operaházzal és a
Nemzeti Színházzal: tavaly ismét több száz család vehetett részt
ingyenes, kizárólag számukra szervezett előadásokon. A családszervezetek tagjai tavasszal a Nemzeti Színházban a Körhinta,
ősszel az Operaházban pedig a Székely fonó című előadásokat
tekintették meg. Az Óbudai Népzenei Iskolával immár negyedik
alkalommal szervezett a KCSSZ közös karácsonyi ünnepséget,
melyen tavaly felvidéki gyerekek léptek fel. A Házasság Hetéhez
kapcsolódóan 2016-ban negyedik alkalommal rendeztük meg a
Családi napot az Országházban.
A múlt év során a KCSSZ és a Családlánc közel 200 közös
programot szervezett, a történelmi határokon belül élő magyar családok számára. A központi rendezvények mellett a Szövetség
tavaly is nagy figyelmet fordított a regionális programokra is. A
tagszervezetek által, vagy velük közösen szervezett események
között voltak táborok, családi napok, képzések, valamint különböző korosztályoknak, különféle témakörökben megtartott előadások.
2017-ben a KCSSZ folytatni kívánja az eddig elindított nemzetközi projektet és több határokon átívelő programot a magyar
családok és a magyar fiatalok közösségi életének javítása, a nemzeti identitás erősítése és a családi értékek népszerűsítése érdekében.
Pataki János
elnök
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