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 eredeti
mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500 mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a
tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek
módosításaként kerül bemutatásra.
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Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy
eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása
az előző üzleti évhez képest nem változott.
Nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek
Tárgyévben nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek nem voltak.
Értékvesztés
Értékvesztés elszámolására, valamint visszaírására 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 visszaírásával.
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%
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.
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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.
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:
ESZKÖZÖK
4.1. Az eszközök összetétele, főbb változások (eFt)
Az eszközök:

- 5,4 %-a
- 0,6 %-a
- 0,8 %-a
- 91,3 %-a
- 1,9 %-a

befektetett eszközök
készletek
követelések
pénzeszközök
aktív időbeli elhat.

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

Előző év
2015. év

Tárgyév
2016. év

980
21.721
2.360
25.061

1.250
21.538
460
23.248

A forgóeszközökből 189 eFt követelések, 21.219 eFt pénzeszköz.
4.2. Tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása /eFt/
Nyitó
11. Vagyoni értékü jogok
12. Épületek
143.Irodai igazgatási berendez.
145.Kis értékű eszközök
Összesen:

Növekedés

1.087
104
6.874
1.881
9.946

439
0
354
619
1.412
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Csökkenés
0
0
0
0
0

Záró
1.526
104
7.228
2.500
11.358

4.3. Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása /eFt/
Nyitó
119. Vagyoni értékü jogok ÉCS
129. Épületek ÉCS
1493.Irodai igazgatási ber. ÉCS
1495. Kisértékű eszközök ÉCS
Összesen:

Növekedés

1.087
69
5.929
1.881
8.966

Csökkenés

34
6
483
619
1.142

0
0
0
0
0

Záró
1.121
75
6.412
2.500
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:

173
16
189

Pénzeszközök részletezése /eFt/
-Pénztár
-Bank
Összesen:

52
21.167
21.219

Aktív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
- 2016. évi, 2017. évben érkezett tagdíjak
- 2016. évben felhasznált, 2017. évben érkezett támogatás
- 2016. évi, 2017. évben érkezett költségvisszatérítések
Összesen:
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
- 2017. évi biztosítási díj
- 2017. évi folyóirat előfizetése
Összesen:

246
46
152
444

8
8
16

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

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

Tárgyév
2016. év

7.376
3.551
14.134
25.061

8.962
4.312
9.974
23.248

Az Egyesület saját tőkéje 2016. évben a tárgyévi 1.586 eFt eredménnyel növekedett.
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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

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
5. Az eredményhez kapcsolódó kiegészítések:
5.1. Bevételek összetétele: (eFt)
Megnevezés

Előző év
2015. év

Tárgyév
2016 . év

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Összes bevétel:

914
130.107
15
131.036

685
137.667
3
138.355

Közhasznú tevékenység bevétele:
137.670 eFt
A közhasznú tevékenységből származó bevételek 2016-ban tagdijakból, 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.
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5.2. Ráfordítások összetétele (eFt):
Megnevezés

Előző év
2015. év

Tárgyév
2016. év

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

23.177
49.298
1.381
51.954
288
126.098

40.493
50.882
1.142
44.250
2
136.769

Az egyéb ráfordításokból 44.246 eFt adott támogatás, 4 eFt egyéb ráfordítás.
Céltartalékképzés illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.
6. A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként
6.1. A kapott támogatások 2016.

Támogató megnevezése

Támogatott cél

Közponi Költségvetési szerv

Szakmai programok

Elkülönített állami pénzalap

Családi programok

Helyi önkormányzat és szervei

Támogatás (adomány) összege (eFt)
Előző évi

Tárgyévi

Eltérés
(eFt)

45 289

53 996

8 707

0

0

0

Szakmai programok

2 276

2 042

-234

Működés

3 551

4 227

676

46 595

44 060

-2 535

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 158

1 054

-104

98 869

105 379

6 510

Kisebbségi települési önkormányzat
Települési önkormányzat társulása
Egészségbiztosítási önkormányzat
Magányszemély
Egyéni vállalkozó
Gazdasági társaság

Közhasznú tevékenys.

Közhasznú társaság
Alapítvány

Programtámogatás

Társadalmi szervezet
NAV 1% (közcélú adomány)

Közhasznú tevékenys.

Összesen:
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6.2. Költségvetési támogatás felhasználása 2016.

Támogatást
nyújtó
megnevezése

Támogatás

Felhasználás összege (Ft)
Felhasználás

Időpontja

célja

Összege (Ft)

előző évi

tárgyévi

Elszámolás
időpontja

tárgyévet
követő

EMMI

2016.06.08.

30 000 000 Állami támogatás

30 000 000

EMMI

2016.12.29.

11 500 000 Működési támogatás

10 747 678

NKA

2016.08.30.

EMMI

2016.12.30.

MMA

2016.09.01.

1 200 000 Nagycsaládos Fesztivál

1 200 000

2016.11.30.

FM

2016.10.15.

2 000 000 Nagycsaládos Fesztivál

2 000 000

2016.11.30.

EMMI

2017.01.02.

EMMI

2016.03.16.

4 000 000 Generációs kapcsolat

EMMI

2016.03.16.

4 000 000 Tréning

EMMI

2015.12.29.

455 000 Ludotéka csoport

EMMI

2016.12.30.

231 900 Támogatás

2 000 000 Nagycsaládos Fesztivál

2017.01.31.
752 322

2 000 000

800 000 Vezetőképző

2016.11.16.

8 660

300 000 000 Állami támogatás

46 010

2017.02.15.

791 340

299 953 990

31 432

3 968 568

2016.05.30.

522 000

3 478 000

2016.05.30.

140 330

314 670

2016.06.30.

231 900

-

6.3. Cél szerinti juttatások 2016.
Megnevezés

51 915

Tárgyévi összeg
(eFt)
44 246

Változás
(eFt)
-7 669

7 577
44 338

4 353
39 893

-3 224
-4 445

Előző évi összeg (eFt)

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Adóköteles pénzbeli támogatás
Adóköteles nem pénzbeli támogatás
Adómentes pénzbeli támogatás
Adómentes nem pénzbeli támogatás
Egyéb cél szerinti, de nem k.h.tev.keretében
nyújtott
Pénzbeli támogatás
Nem pénzbeli támogatás

6.4. Vagyon felhasználása 2016.
Megnevezés

Előző évi összeg
(eFt)

Induló tőke
Tőkeváltozás
Értékcsökkenés
Értékvesztés
Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás
Rászorultak részére juttatott természetbeni juttatás
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

7

Tárgyévi összeg
(eFt)

Változás (eFt)

2 438
1 381

7 376
1 142

4 938
-239

4 200
27 998
4 543
395

1 750
31 509
1 363
223

-2 450
3 511
-3 180
-172

7. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
Egyesületünk 2016-ban is az Alapszabályában megfogalmazott célok szerint végezte tevékenységét.
Úgy gondoljuk, egyre komplexebbé váló, a családi élet minden szegmensére 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 23-án Budapesten, június 19-én
Kislődön; október 8-én Vácon; december 3-án Budapesten kerültek megrendezésre.
Éves Közgyűlésünket április 23-án tartottuk meg, melyen új elnököt, főtitkárt, 2 tagot és 2 póttagot
választottunk.
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.
Vezetőképzőnkön, választmányi üléseinken és közgyűlésünkön szintén fórumot biztosítottunk a
felvetődő kérdések megbeszélésére. Esetenként külső szakértőt is hívtunk ezekre a rendezvényekre.
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)
A Házasság Világnapjához kapcsolódó kiemelt rendezvényét: az „Aranylakodalmas”-t. A
rendezvény célja, 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 2015ben több mint 300 újszülöttel gyarapodott. Valamennyi gyermek családját meghívtuk az eseményre,
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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.
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.
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.
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.
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 Ősztől kispályás foci bajnokságot hirdettünk apák és fiúk körében.
Az esemény fővédnöke: Dárdai 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 Maratonhoz 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.
Adventi Vásár 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.

9

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 120 000 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 „Nagy Családi ház” 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.
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)
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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 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.
8. Tájékoztató kiegészítések
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 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
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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.
Környezetvédelem:
Az Egyesület tevékenységének jellegéből adódóan egyáltalán nem termel és tárol veszélyes
hulladékot, környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.
9. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi mutatók
A mutatók megnevezése
Tartósan befektetett eszközök aránya
(befektetett eszközök/összes eszköz)

előző év

Adatok %-ban
tárgy év

3,91

5,38

A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)

29,43

38,55

Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)

86,67

92,64

611,68

499,49

599,01

495,11

12,67

4,38

Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek)
Rövid távú likviditási mutató (forgóeszközökkövetelések/rövid lejáratú kötelezettségek)
Hitelfedezetségi mutatók (követelések/rövid lejáratú
kötelezettségek)

Budapest, 2017. március 22.

PH.

…………………………………
NOE képviselője
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