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NOE Levelek
A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA

314.

2019. évi közgyűlés
Napirendtervezet
2019. május 18., szombat 9.30 – 15.00 óra (érkezés 8.30-tól)
Helyszín: Szent Margit Gimnázium, Budapest XI. Villányi út 5–7.
Megközelíthető: a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar felől 61-es vagy 17-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 érhető el.
Megnyitó – Himnusz
1. A NOE elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére
2. A jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend elfogadása
3. NOE-díjak, Bölcső-díjak, oklevelek átadása
4. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése
5. Beszámoló az Egyesület működéséről
6. Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról, a közhasznú jelentés ismertetése
7. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
8. A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása
9. A 2019. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása
10. Alapszabály-módosítási javaslatok ismertetése, hozzászólás, szavazás
11. A Családjainkért Alapítvány Alapító Okirata módosításának elfogadása, a NOE elnökének felhatalmazása az aláírásra, az esetleges hiánypótlás esetén a NOE elnökének felhatalmazása
a hiánypótlás benyújtására és aláírásra
Szünet
12. Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)
Zárszó – Szózat –Tavaszi szél
Amennyiben a közgyűlés 10.00-ig nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyűlés
2019. május 18-án 10.30-kor kezdődik. A megismételt közgyűlés azonos tárgykörrel a szavazati joggal
rendelkező jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.
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Beszámoló a NOE 2018. évi tevékenységéről
Kedves Tagcsaládok!
2018 a Családok Éve volt, s egyesületünk számos rendezvénnyel
kapcsolódott a tematikus évhez. Újabb elemekkel gazdagodott
érdekvédelmi tevékenységünk, s programjaink, valamint kedvezményrendszerünk is tovább bővült.
Érdekvédelem:
Az új és a hagyományos programok mellett idén is nagy hangsúlyt
fektettünk egyesületünk érdekvédelmi tevékenységére.
A NOE szakértői munkája során idén is aktívan részt vett különböző
testületekben, tanácsadói, javaslattevői munkájával segítve a társadalmi folyamatok fejlesztését (pl. Népesedési Kerekasztal, Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, NEA Tanács, Nemzeti Önkéntes Tanács,
GYIA Tanács, Életvédő Kerekasztal, Karitatív Tanács, UNICEF
Gyermekbarát Település Értékelő Bizottság).
Egyes uniós és nemzetközi források operatív programjaihoz kapcsolódó monitoring bizottságaiban szavazati joggal rendelkező tagként
vagyunk jelen (pl. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Monitoring Bizottság, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program Monitoring Bizottság, Partnerségi Megállapodás
Monitoring Bizottság, EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Monitoring Bizottság).
A magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok
ülésein is közreműködik a NOE (pl. Gyermekek Jogaiért Felelős
Tematikus Munkacsoport, Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport, Családi Életre Nevelés Munkacsoport, Logopédia-BTMN
Munkacsoport, „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia
Értékelő Bizottság). Szakmai (szociális és családügyi) konferenciák
rendszeres és aktív résztvevői vagyunk.
Új szakértői kapcsolatok:
– Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács – Réteg- és korosztályi
civil szervezetek szekciójába civil delegáltat küldtünk
– Nemzeti Ifjúsági Tanács decemberben döntött teljes jogú tagságunkról, így közvetlen kapcsolatba került egyesületünk Ifjúsági
Tagozata a hazai ifjúsági szervezetekkel, s ez mind a közvetlen
kommunikáció, mind pedig az együttműködés alapjait teremti meg.
– Szintén Ifjúsági Tagozatunk révén részt veszünk a Kerekasztal a
Fiatalokért munkacsoport munkájában, amely közvetlenebbül
érdekvédelmi feladatokat lát el.
– Egyesületünk részt vesz a Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Programban is, amely a kifejezetten hátrányos helyzetű térségekben indít programokat (pl.: babacsomag)
– Teljes jogú tagként kapcsolódtunk be az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottságának Társadalomtudományi Szakbizottságának munkájába.
– 36 tagot delegálhattunk a Tankerületi Tanácsokba, amelyek a tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező,
tanácsadó testület, amelynek célja:
a) a helyi, területi, térségi társadalmi-gazdasági környezeti érdekek, célok összehangolása a tankerületi központ fenntartói tevékenységével kapcsolatos oktatásirányítási célokkal;
b) a hosszú távú, átfogó, köznevelés-igazgatási célok összehangolása a tankerületi központ illetékességi területén;
c) a fenntartói stratégiai döntések megalapozása.
– Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Családbarát
Hely márka védjegy interjúban való részvétellel segítettük a kezdeményezést, illetve a szakmai munkát.
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– A HÖOK ösztöndíjrendszer-javaslatával kapcsolatban véleményezés, javaslattétel.
***
Szakmai tevékenységünk
NOE-FON Jogsegélyszolgálat
A NOE-FON a Nagycsaládosok Országos Egyesületének telefonos
jogsegélyszolgálata, mely azért jött létre, hogy hiteles, naprakész
tájékoztatást tudjon adni a jogszabályokról; illetve, hogy az egyedi,
összetett problémák megoldásában, ügyek elintézésében is útba igazítson.
A 2018. évben ismét számosan keresték meg a NOE-FON-t, hiszen
folyamatos az igény egy könnyen és gyorsan elérhető jogsegélyszolgálatra; tagjainkon kívül sokan találnak ide az interneten keresztül,
illetve családsegítő szolgálatok, védőnők ajánlása nyomán is.
Az alábbi témák fordultak elő gyakran:
A főállású anyaság kapcsán meglepően sokakban megfogalmazódott az a vágy, sőt elvárás, hogy emelje meg a kormány a főállású
anyák havi illetményét 25.600 Ft-ról, akár 200 ezer forintra. Az is
sokszor felmerült, hogy a legkisebb gyermek 8 éves kora helyett, 10
éves koráig legyen ez a státusz.
A másik fő téma a CSOK-kal kapcsolatos kérdések voltak, ahol
mind az új, mind a használt lakások esetén felmerült számos kérdés,
és a vidéki CSOK-ról is sokan érdeklődnek.
A gyámhatósággal kapcsolatosan, gyermekelhelyezéssel, kilakoltatással és szociális rászorultsággal kapcsolatosan kerestek meg
bennünket nagy számban. Ezeket az eseteket egyedi jogszabályi háttér-kutatás után tudtuk segíteni véleménnyel, jogi tanáccsal, mert
bonyolultságuk révén nagy felkészültséget igényelnek.
További visszatérő témánk a nyugdíj.
Sokan nagycsaládos nagymamává válásuk idején szembesülnek
azzal a nehézséggel, miszerint sokára, vagy túl alacsony összeggel
tudnak nyugdíjba menni, s így nem tudnak segíteni a gyermekeiknek
az unokák körül sem, sőt még anyagilag is ők szorulnának segítségre.
Öröklési jogi téren is gyakran telefonáltak. Sajnos sokak életében
előfordul a váratlan halál kapcsán felmerülő kérdés: ki, mit, hogyan
örököl.
Az autópálya-matrica kedvezmény is főleg az év elején felmerülő
kérdés volt. Az érdeklődés általában a jogosulti körre, valamint az
intézés mikéntjére vonatkozott.
A NOE-FON vonalát hívták még segítségül egyesületi, alapítványi,
cégjogi, valamint működési kérdések tisztábban látása érdekében,
vagy eligazítás, megerősítés kapcsán.
Kulturális kapcsolatok, kedvezmények
Az év egyik fő célkitűzése az volt, hogy az előző évben megkezdett
munkát folytatva bővítsük a NOE kártyával elérhető kedvezmények
körét. 2017-hez képest mintegy száz új elfogadóhellyel gyarapodtunk, így – erőfeszítéseinknek köszönhetően – jelenleg több mint
800 elfogadóhelyünk van. Helyi szervezeteink folyamatosan bővítik
a kedvezmények körét.
A kedvezmények listája a https://noe.hu/kedvezmenyek/ oldalon
található. Az oldalon településenként és tevékenységi kör szerint is
kereshetitek a kedvezményt nyújtó helyeket.
Újdonság, hogy honlapunkon már a teljes regisztrációt meg tudja
tenni az a szolgáltató, aki elfogadóhely szeretne lenni. Ezt a lehetőséget Ti is ajánlhatjátok, megkönnyíti mindkét fél számára az adminisztrációt. A kedvezmények körének bővítése folyamatos, érdemes
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tehát keresni az üzletek bejáratán elhelyezett NOE-matricát, amely
jelzi, hogy nagycsaládos kártya elfogadóhelyről van szó. A NOEmatricák kihelyezésénél több alkalommal is jelen voltunk, ezzel is
felhívva a figyelmet az elfogadóhelyek bővítésének fontosságára.
Három együttműködési megállapodást külön ki kell emelni:
a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetséggel, mely keretein belül
tagjaink csoportosan részt vehetnek az „Együtt a vízen” programsorozaton és egyéb kedvezményes evezős programokon és táborokban.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal, melynek keretében
kedvezményesen látogathatják a nagycsaládosok a Budapesti
Planetáriumot, az Uránia Csillagvizsgálót, valamint kedvezményesen fizethetnek elő tudományos és ismeretterjesztő lapokra.
A NOE 2018 februárjában a Telenorral írt alá 3 éves megállapodást,
mely alapján 2018- február 28-tól köthettek szerződést a NOE tagjai.
Magánszemély tagjaink a korábbi rend szerint kiadott igazolással,
vagy érvényes tagkártyával köthettek szolgáltatási szerződést. Egy
tag nevén maximum 10 előfizetés lehet, melyből egy lehet Telenor
más csomagjából átvitt. Mind az egyesületi, mind a magánszemély
„Telenor NOE flotta” tagok ingyen hívhatják egymást, de a korábbi
szolgáltató, Vodafone előfizetőket nem. Más szolgáltatótól való hordozás, ha nincs fennálló készülék, vagy tarifa hűség, indítható és
intézhető a Telenornál. A Telenor március végig a NOE flottába
újonnan belépőknek 25.000 Ft kedvezményt ajánlott a 2 éves hűséggel vásárolt új készülékek árából.
Tagtoborzás
Elkészült a tagnyilvántartó rendszer fejlesztésének első üteme, az
online belépési felület és egy új komplex tagnyilvántartó program.
Tagnyilvántartásunkat összekapcsoltuk a hírlevél-küldő rendszerrel.
Facebook oldalunkon is közzétettük az online belépés lehetőségét,
ennek hatására az új belépők száma megnövekedett, átlagosan
havonta mintegy 60 új tagcsalád csatlakozik egyesületünkhöz.
Sok új funkcióval bővült a csak NOE tagok számára elérhető
tagsag.noe.hu oldal is. Ezen a felületen találhatók a családi adatok, és
itt követhetők a korábbi befizetések is. Ugyanitt megtekinthetők a
csak tagoknak szóló kedvezmények, s megismerhetők azok részletei.
A Magyar Védőnők Egyesületével kötött együttműködésünk keretében plakátkampányt indítottunk annak érdekében, hogy felhívjuk
minél többek figyelmét az egyesületre, illetve a tagsággal járó előnyökre. Emellett lapjukban hirdetést is megjelentettünk.
Facebook oldalunkon jelenleg több mint 16.200 like-nál tartunk.
Létrehoztuk a Nagycsaládos Szülők Klubja csoportot is, melyhez
nagy örömünkre már több mint 12.020 család csatlakozott. További
eredmény, hogy a NOE Levelek kiadványunkat minden tagcsaládunkhoz eljuttatjuk postai úton.

***
Programok:
Házasság Világnapja Pécsett (február 10.)
A NOE kiemelt Házasság Világnapja rendezvénye Pécsett került
megrendezésre február 10-én. A 15. pécsi Házasság Világnapjára
Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból is érkeztek
látogatók. Egyesületünk – kérésre – az eseményen bemutatta a
Nemzetközi Családfejlesztési Szövetségtől (IFFD) kapott díjat is. Ez
alkalomból a NOE és a Pécsi Püspökség egyedülálló pécsi kedvezményt mutatott be a helyi családoknak: átadták a Pécsi Püspökség
múzeumaiba szóló kedvezményes múzeumi belépőket jelző matricát. Több helyi szervezetünk is megemlékezett ebben az időszakban
a házasság fontosságáról, például Tiszavasvári, Gábortelep, Vác,
Csongrád.
Családszervezetek V. konferenciája (március 20.)
Az egyesületünk által kezdeményezett és szervezett operatív szakmai együttműködés számára teret biztosító konferenciasorozat sikere folytatásra ösztönzött bennünket. Az eseménynek ezúttal a népesedéspolitika számára tudományos kutatásokat, elemzéseket végző,
Kopp Mária orvos, pszichológus professzor asszony nevét viselő
intézet adott otthont. A konferencia közös szervezői: a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért
és a Családokért (KINCS) voltak. Fűrész Tünde, a KINCS megbízott
elnöke köszöntötte a vendégeket. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a családpolitika aktualitásairól tartott előadást; Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke, előadásában az
egyre bővülő NOE tagkártya kedvezményeket emelte ki, valamint
bemutatta az új NOE kártyát. A NOE és a Telenor Zrt. együttműködést is bejelentették a konferencián. A megjelenő 18 családszervezet
képviselői lehetőséget kaptak arra, hogy beszámoljanak a Családok
évére tervezett nagy projektjeikről.
Generációk közötti szolidaritás napja (április 29.)
A jeles nap alkalmából, a NOE-s fiatalok szervezésében gyűjtést
szerveztünk az idősek javára a CBA áruházlánc segítségével. A
generációk közötti szolidaritás napját, 2018. április 29-ét megelőző
hétvégén az ország 18 pontján tartottunk meg. A fiatalok célja az
volt, hogy a maguk módján ők is tehessenek valami fontosat az idősekért. A gyűjtés során összegyűlt adományokat személyesen vitték
el a lakóhelyükön élő időseknek, ezzel is köszöntve őket. Az adománygyűjtés a CBA üzletlánc kijelölt, főként Príma üzleteiben zajlott. A gyűjtés időpontja: 2018. április 27-28., 10 és 20 óra között volt.
Babaköszöntő (május 5.)
Immár hagyományosan ünnepséggel, babacsomaggal köszöntöttük
azokat a családokat, ahol 2018-ban újszülött baba született. Az
ünnepség helyszíne idén is a Hajógyári szigeten a Szekér Csárda
volt. E napfényes májusi napon több mint 70 család, mintegy 450
gyerek és felnőtt ünnepelt együtt.

***
Közösségeink
2018-ban három egyesület kérte felvételét: Tündérvár Székely
Nagycsaládosok Egyesülete, „Kolibri” a Családokért Egyesület,
Cigándi Nagycsaládosok Egyesülete.
Két új csoport alakult: Dunaföldvári Boglárka Csoport, Mohácsi
Csoport.
2018.01.01-2018.12.31. között belépett egyéni családok száma: 759

2019. MÁJUS

IX. „Kincsünk a család” – Családkongresszus (Veszprém, július
12-15.)
Egyesületünk legnagyobb kiemelt szakmai rendezvénye a IX.
Családkongresszus volt, melyet Veszprémben a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete és a Veszprémi Nagycsaládosok Egyesülete
közösen szervezett meg.
A július 12-i megnyitón köszöntőt mondott Kardosné Gyurkó
Katalin, a NOE elnöke, Porga Gyula, Veszprém polgármestere, valamint Novák Katalin államtitkár asszony. Anna Záborska szlovák
európai parlamenti képviselő asszony a megnyitó ünnepség keretében vehette át Pro Familiis Díjat. A július 12-i nemzetközi nap témá-
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ja a Családbarát Európa volt. Előadást tartott Renata Kaczmarska
(ENSZ), Ignacio Socias (IFFD), Marina Robben (IFFD), Madeleine
Wallin (FEFAF) és Fűrész Tünde (KINCS). A szakmai program után
a Veszprémi Állatkert fogadta a családokat, este pedig meglepetés,
zenés-táncos est várta a résztvevőket. Vendégünk volt még Regina
Maroncelli, az ELFAC új elnöke.
A Családkongresszus 2. napjának témája „Egyszer volt, hol nem volt
– magánélet a nagycsaládban”.
Először Ókovács Szilveszter, az Operaház igazgatója és felesége
Máthé Zsuzsa tartott előadást, majd a résztvevők három kiscsoportos
beszélgetés közül választhattak: Komlósi Piroska pszichológust és
családterapeutát, Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutatót és pedagógiai
szakértőt, valamint Viniczai Andrea coachot és trénert hallgathatták
meg. A szülőknek szóló szakmai program ideje alatt a gyerekek sem
unatkoztak: a kisebbeket kézműves foglalkozás és a „Varázskréta”
zenés-dalos-rajzos produkciója várta, a nagyobbak pedig az ifi tagozat csapatépítő programja keretében közösségi festésen vettek részt.
Délután a családok veszprémi városnézés, kilátótúra és Cuha-völgyi
kirándulás szabadidős programjai közül választhattak.
A Családkongresszus 3. napja a „Mire tanítanak gyermekeink?”
címet viselte.
A nap főelőadója dr. Csókay András agysebész volt. Előadását követően négy kiscsoportos téma várta a hallgatókat: Csukás István költő,
író arról beszélt, hogy mire tanítanak a gyermekek a mesék által;
Balogh László a közmédia oldaláról közelítette meg a kérdést; Kiss
Éva, a Gordon Módszer magyarországi vezetője a „Pozitív kapcsolatban sikeres és együttműködő a gyermekünk!” címet adta kiscsoportos beszélgetésének; Csizmazia-Darab István programozó témája
pedig a digitális szülő volt.
Az előadások alatt a gyerekek kézműves foglalkozásokon vettek
részt, az Ifjúsági Tagozat pedig Monostorapáti tanösvényét fedezte
fel. A családoknak szóló délutáni szabadidős program ezúttal a NOE
Labdarúgó-bajnokság döntője volt, melynek eredményhirdetése után
került sor a Családkongresszus záróünnepségére és az önkéntesek
köszöntésére.
Kispályás Focikupa – Döntő (július 15.)
Nagy népszerűségnek örvendett Veszprémben a Családkongresszus
utolsó napján megrendezett Focikupa, ahol a legkisebbektől, egészen
a felnőttekig szinte mindenki részt vett a versenyen. Míg a játékosok
a pályán mutatták meg tehetségüket, addig a sport kedvelői a pálya
közelében gyakorolhattak, csiszolhatták tudásukat. A barátságos
mérkőzésen mindenki szívvel-lélekkel küzdött az első helyért, a
nézők pedig lelkes szurkolással biztatták a játékosokat. A NOE hat
régiója 2016 őszén összesen 23 csapatot állított ki. Az előválogatók
2017-ben zajlottak le. A döntőbe hat csapat került. A bajnokság
nyertese Tiszavasvári futballcsapata lett.
Víz, Zene, Virág Fesztivál (Tata) – (június 21-24.)
2018-ban is folytatódott együttműködésünk a Víz, Zene, Virág fesztivál szervezőivel. Az együttműködésről június 7-én sajtótájékoztató
keretében számoltunk be, amelynek lényege, hogy azok a nagycsaládosok, akik előzetesen regisztrálnak a NOE weboldalán, ingyenesen vehetnek részt a fesztiválon.
Vízi vándortábor – (július 23. és 29.)
34 NOE-s fiatal vízi vándortábor keretében kenuval és kajakkal
fedezte fel a Felső-Tisza természeti csodáit. Ezúttal Tiszabecs,
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Tivadar és Vásárosnamény volt a vándortábor „főhadiszállása”. A
csapat az evezés mellett szárazföldi programokon is részt vett: ellátogattak a szatmárcsekei csónakfejfás temetőbe, megnézték a
Móricz-házat, valamint interaktív faluismereti játék keretében ismerkedtek meg Tiszabecs nevezetességeivel.
Vásárolj eggyel több iskolaszert akció – (augusztus 16 – szeptember 2.)
Az akció keretében augusztus végén 21 napon keresztül tanszergyűjtési kampányt szerveztünk az Auchan áruházlánccal együttműködve. A kedves vásárlóknak, támogatóknak köszönhetően 29.316
felajánlás érkezett, így 964 családban 2484 gyermeknek tudtunk egy
kis segítséget nyújtani. A gyűjtésben 748 nagycsaládos önkéntes vett
részt. Az egyesület történetében ez volt az első iskolakezdést segítő
adománygyűjtő akció. Huszonegy nap alatt országszerte zajlott a
gyűjtés, s az adományok elszállítása, tárolása eddig nem tapasztalt
logisztikai erőfeszítést igényelt, amelyet önkénteseinknek köszönhetően sikeresen megoldottunk. Az Auchan a jövőben is szeretné
velünk megszervezni az akciót. A gyűjtés végén az áruházlánc és a
szakminisztérium részvételével sajtótájékoztatót tartottunk (szeptember 6-án), amelyen az adományokból egy „terített asztalt” rendeztünk be.
Erzsébet-táborok – 2018 nyár
A NOE 2018-as Erzsébet-tábor pályázatainak köszönhetően június
25-30. között Fonyódligeten 200 gyerek, míg július 2-7. között
Zánkán 300 gyerek táborozhatott kedvezményesen. A családi 10 hétvége alatt mintegy 200 családunk 1050 fővel tudott részt venni, töltődni a családi programokon.
Horizont Adományház átadó – (szeptember 11.)
2017 decemberében a közmédia „Jónak lenni jó” programja során
meglepő felajánlás érkezett: Dienstmann Tamás a Horizont Global
Kft. tulajdonosa egy komplett családi házat ajánlott fel 40 millió
forint értékben egy nagycsaládnak. Szeptember 11-ére kulcsrakész
állapotba került a ház, s átadó ünnepséget tartottak, amellyel egy
négygyermekes család álma válhatott valóra. Az eseményen
Dienstmann Tamás köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik erkölcsi, anyagi vagy kétkezi támogatásukkal egy jó ügy mellé álltak, és
megmutatták, hogy a közös érdek és az összefogás nem ismer lehetetlent. A Tódor család álomotthonának megvalósításával Magyarország politikai életének képviselői, és vállalkozói egy jó ügy érdekében példa értékű összefogásról tettek tanúbizonyságot.
Tápláló szeretet, Kecskemét – (szeptember 11.)
A hetényegyházi Naplemente Idősek Klubja idén is bekapcsolódott
a Tápláló Szeretet programba. Az itt élő nyugdíjasok már tavasz óta
készülődtek, ültettek és palántáztak, hogy ismét megörvendeztessék
a kecskeméti és a lakiteleki nagycsaládosokat. Az eredmény harminckét-féle alapanyagból 784 üvegnyi befőtt, lekvár, savanyúság,
amelyből 633-at a hetényi klub tagjai tettek el, több mint százat
pedig az idősgondozó szolgálat klubjai. A program nemcsak arról
szólt, hogy a nyugdíjasok mit tudnak a nagycsaládosoknak adni,
hanem egyben híd is a generációk között, és kézzel fogható példája
a falusi és városi ember összefogásának. A felajánlók jó szívvel
készítették a befőtteket, hangsúlyozva: ez nem adomány, hanem
ajándék.
Őszi Találkozó (Tata, szeptember 15.)
Tatán tartottuk harmincadik Őszi Találkozónkat. Mintegy 2500 fő
jött el az ország minden részéről. A családok az első perctől kezdve
élvezhették a NOE által nyújtott különböző színes programokat. Az
esemény küldetése kettős: egyesületünk tagjai, az ország különböző
részeiből érkező közösségek, családok számára nyújt lehetőséget
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egymás megismerésére, miközben közös élményeket szerezve, megismerhetik az adott település nevezetességeit. A köszöntők között
volt Dömötör Csaba, a Miniszterelnök Kabinetiroda parlamenti
államtitkára, ifjú háromgyermekes édesapa, továbbá elnök asszonyunk, Kardosné Gyurkó Katalin és Michl József, Tata polgármestere. Számtalan program várta családjainkat: íjászat, kirándulás, városnézés, dottó, kézműveskedés és ugrálóvár. Központi sátrunk a
regisztrálóknak és az érdeklődőknek adott lehetőséget. Régióink sátrai gazdag kézműves programokat kínáltak, volt hajfonás, pirográf
technika, kitűző készítés és gyapjú manó készítés. Partnereink jóvoltából Dörmögő Dömötör és Garfield sétált a tatai várudvarban, a
Magyar Államkincstár és a Telenor képviselői aktuális ajánlataikról
tájékoztatták az érdeklődőket, a KidsOasis, az NMHH, a Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány és a védőnők kisebb feladatokkal várták a családokat. A vásárban többek között üvegműves,
vesszőfonó, ékszerkészítő és mézes kínálta portékáit. Országosan 47
nagycsaládos szervezetünk képviseltette magát Tatán. Az Őszi
Találkozón ezúttal mintegy 600 családdal – 1250 gyermek és ugyanannyi felnőtt – találkozhattunk.
Európai Polgár Díj átvétele – (szeptember 21.)
Az Európai Parlament Gál Kinga és Hölvényi György EP képviselők javaslatára Európai Polgár Díjjal ismerte el a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének munkáját. Szervezetünket a díjátadón
Herczegh Anita asszony, a köztársasági elnök felesége méltatta.
„Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy immár európai szinten is
elismerték civil szervezetünk tevékenységét. Az elmúlt 30 év gyümölcsei – a sok befektetett szakmai munka és a családok érdekében
tett törekvéseink – lassan beérnek, s ez a hatékonyság már nemcsak
hazai, hanem nemzetközi kitüntetésekben is megmutatkozik. A jövőben változatlan intenzitással és alázattal szolgáljuk a családokat” –
fogalmazott Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke. Gál Kinga EP
képviselő asszony a díj odaítélése kapcsán többek között kiemelte,
hogy a „NOE a családok összefogásával és megerősítésével azt bizonyítja, hogy a nagycsaládos lét érték, és lényeges szerepe van a mai
magyar, de egyben az európai társadalomban”. Hölvényi György
képviselő úr arra mutatott rá, hogy „stratégiai fontosságú a családok
szerepének megerősítése, mert Európa jövője az erős családokban
rejlik. Európa vezető szerepének megtartásához elengedhetetlenül
fontos az olyan egymást segítő, hatékony családszervezetek működése, mint a NOE”.
Tápláló szeretet, Nógrád – (október 4.)
Nógrádon az Erzsébet-Soroksár Nagycsaládosok Egyesülete és a
NOE Zuglói Csoportjának nagycsaládjai részesültek az 1500 üvegnyi
adományban. Az idei átadó ünnepségen Egyesületünket dr. Kutassy
Jenő elnökhelyettes képviselte, aki hangsúlyozta, hogy a szeretet
mozgatja ezt a szó szerint is gyümölcsöt hozó kezdeményezést,
melyben a nagycsaládosok részesülnek. Emellett kifejezte örömét,
hogy Nógrádban kilenc családdal megalakult egy új NOE nagycsaládos csoport. Nyilas Kálmánné, a program ötletgazdája köszöntő
beszédében kiemelte: „A töretlen lelkesedés eredményeként a tíz év
alatt 13.282 üvegnyi tápláló szeretettel és nagyon sok terménnyel,
tartós élelmiszerekkel, babaápolási cikkekkel segítettük a városokban élő sok gyermeket nevelő családokat.”
Spar Maratonka – (október 6.)
Ismét csatlakoztunk a Spar Maratonka családi futóversenyhez, melylyel a sportot szerető családjainkat szeretnénk támogatni, ezért október 6-án, a NOE családjai és munkatársai részt vettek a 33. SPAR
Budapest Maraton Fesztivál több versenyszámán. A legtöbben az
ERSTE Maratonka nevezetű futószámra regisztráltak be. A családok
közösen és egyéni módon is megmérethették magukat. Futás előtt
közös bemelegítéssel segítették a résztvevőket, hogy kellőképpen
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felkészüljenek a rájuk váró távolság teljesítésére. Az eseményen sok
program, valamint különböző termékbemutatók is voltak, melyek
érdekesebbé tették mindenki számára a napot.
Családbarát önkormányzat díj pályázat – (október 19.)
Két év után írtunk ki ismét a pályázatot, melynek díjátadójára október 19-én a Parlament Vadász termében került sor. Az eseményre 44
önkormányzat pályázott, melyek közül 30 város képviselője vehette
át a NOE által alapított Családbarát Önkormányzat díjat. Az ünnepségen beszédet mondott Novák Katalin államtitkár asszony,
Kardosné Gyurkó Katalin, Pogácsás Tibor államtitkár úr és Luciano
Malfer úr, a trentói Agenzia per la Famiglia ügyvezető igazgatója. A
program a beszédek és a díjátadó után közös fotózással, valamint
állófogadás mellett folytatódott.
„Mindent köszönök! – élettörténetek az örökbefogadásról” című
pályázat díjátadó – (október 25.)
Október 25-én sor került a NOE által meghirdetett „Mindent köszönök! – élettörténetek az örökbefogadásról” című pályázat díjátadójára. A program a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Dísztermében zajlott le, ahol első körben Nemes Attila köszöntötte
a megjelent vendégeket. Őt követte Novák Katalin és Kardosné
Gyurkó Katalin beszéde. Fokozva a hangulatot többszöri alkalommal is muzsikált a Klasszikus Trió nevű zenekar. A díjátadó előtt
pedig két jelen lévő zsűritag, Schäffer Erzsébetet, magyar Pulitzerdíjas újságíró, író, publicista, és dr. Vassányi Miklós, tanszékvezető egyetemi docens értékelését és történetét hallgathattuk meg.
Majd következett a várva várt díjátadó, melyen először a négy
különdíjas, utánuk pedig az első három helyezett vehette át a jutalmat. És hogy szem ne maradjon szárazon, dobogós helyet elért
pályázóink művéből Bakos-Kiss Gábor, színész olvasott fel részleteket. Az esemény végeztével közös fotózás várt minden jelenlévőt.
Édesanya workshopok – (október 27.)
Az Édesanya workshop a Családok Éve keretében közel 33 helyszínen került megrendezésre október 27-én. Hasonlóan a 2004-ben és
2011-ben sikeresen lebonyolított minikonferenciákhoz – amikor harminckét, illetve hatvankilenc helyszínen azonos időpontban tartottunk másfél-kétórás mini konferenciákat a családról –, idén a
Családok Éve keretében hasonló programsorozatot szervezünk Édesanya és… címmel. Az eseményre október 27-én 17:00-19:00 óra
között kerül sor, amely József Attila: Mama című versének megjelenési előestéje (1934). A korábbiakban minden helyszínen a helyiek
választása szerint más-más volt a minikonferenciák témája. A kiskonferenciák mindenütt legalább egy és legfeljebb három előadóval
zajlottak, a beszélgetésvezető sok helyütt (a helybeliek számára)
ismert médiaszakember (újságíró, TV-riporter, bemondó stb.) volt. A
kiskonferencia mellett igény és lehetőség szerint gyerekfoglalkoztatást is lehetett tartani.
CBA gyűjtés november folyamán – (november 9-11., november
16-18.)
Immár harmadik éve hirdettük meg a „Fiatalok a kisgyermekes családokért” adománygyűjtő akciónkat, amelyről november 8-án tartottunk sajtótájékoztatót. Örülünk, hogy sikerült hagyományt teremtenünk, és büszkék vagyunk a fiatalokra, akik fontosnak tartják a családot, a másikra való odafigyelést. Az idei évben két novemberi hétvégén országszerte 22 településen 20 szervezet, közel 500 önkéntes
vett részt az akcióban, melynek során a fiatalok gyűjtöttek a kisgyermekes családok számára.
Baba-Mama Expo – (november 16-18.)
Idén novemberben is megrendezésre került a Baba-Mama Expo,
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melynek helyszínéül a Papp László Budapest Sportaréna szolgált. Az
eseményen rengeteg helyszíni program, ingyenes tanácsadások és
200 kiállító – köztük első alkalommal a NOE – vett részt.
Nagyszerűen éreztük magunkat, sokan kerestek bennünket, öröm
volt ennyi mosolygós baba és szülő társaságában tölteni az időt.
Gyermekjogi Konferenciák – (november 20.)
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Gyermekjogok Világnapja alkalmából öt helyszínen szervezte meg szakmai konferenciáját „A Gyermeknek joga van anyához és apához” címmel. Az eseményt Budapesten, illetve négy vidéki helyszínen, – Győrben,
Debrecenben, Pécsen és Orosházán – egy időpontban tartottuk meg.
Az előadók között pszichológusok, egészségügyi szakemberek,
jogászok, egyházi vezetők és oktatók fejtették ki álláspontjukat a
témával kapcsolatosan.
Védőnői kongresszus (MAVE együttműködés) – (november 22-23.)
A 2017-ben megkötött együttműködés folyatásaként a tagságunk
népszerűsítésére a védőnők segítségével 1500 tájékoztató plakátot
helyeztünk ki országszerte. Az ismertségünk személyesebbé tétele
érdekében részt vettünk egy kiállítói standdal a MAVE országos konferenciáján 2018. november 22-23-án. A 600 résztvevő számára
ismeretterjesztő szóróanyagot juttatunk el az egyesületünkről.
Családszervezetek III. Jótékonysági Adventi Vására – (december 1.)
Harmadik alkalommal került megrendezésre a Millenáris “B” épületében a meghitt hangulatú vásár. Magyarországon példátlan összefogás valósult meg, hiszen számos civil szervezet, cég és magánszemély csatlakozott a felhíváshoz, köztük a NOE is. A kézműves, karácsonyi vásárt valódi értékek, családias hangulat, vidám programok,
csodálatos művészek, a karácsonyi készülődés a jótékonyság és az
összefogás jellemezte. A vásáron 2 millió Ft támogatás gyűlt össze a
Jel Alapítvány részére, melyhez a NOE 245.600 Ft-tal tudott hozzájárulni.
Angyali Csomagküldő Szolgálat (december)
A NOE idén tizenharmadik alkalommal indította útjára karácsonyi
szeretetküldését, az Angyali Csomagküldő Szolgálatot. Most is
azoknak a jólelkű családoknak, angyaloknak a jelentkezését vártuk,
akik örömmel segítenének az ACSSZ munkájában, és vállalják egy
másik család karácsonyi megajándékozását. Idén így közel 180 családnak tudtunk ajándékot juttatni.
Polgári Magyarországért Díj átadó ünnepség, Szépművészeti
Múzeum – (december 18.)
Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy átvehettük a Polgári
Magyarországért Díjat, amelyet a Polgári Magyarországért Alapítvány ítélt oda egyesületünknek. Ahogy elnökünk, Kardosné Gyurkó
Katalin fogalmazott köszöntő beszédében: „Számunkra leírhatatlan
nagy megtiszteltetés e díj kitüntetettjeinek sorába kerülni, akár Mádl
Dalma asszonyra, akár Dr. Kopp Máriára és Dr. Skrabski Árpádra,
vagy épp a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltókra gondolunk.”
NOE Karácsony az Erkelben – (december 14.)
Az elmúlt évek hagyományait követve idén is az Erkel Színházban
egy karácsonyi előadással készültünk az ünnepekre: közel 400 család (1800 fő) nézhette meg Csajkovszkij: A diótörő című mesebalettjét. Az eseményt Kardosné Gyurkó Katalin nyitotta meg, majd a
karnagy segítségével mindenki együtt énekelte a NOE Himnuszát.
Önkénteseink köszöntése – 2018
Egyesületünkben mintegy 1500 fő önkéntes dolgozik akár segítőként, akár helyi szervezetünk vezetőjeként. Minden évben megköszönjük munkájukat egy kis ünnepség keretében. Régiós titkáraink
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szervezésével hívtuk össze a legaktívabb önkénteseinket és köszöntük meg egész éves munkájukat.
Január 6., önkéntesek köszöntése, Ráckeve
Ráckevén a Budapest és Közép-Magyarország Régiójának 95
önkéntesét köszöntöttük. Ráckeve polgármestere és az AprajaNagyja Csoport a Családokért vezetője üdvözölte az egybegyűlteket.
Majd Komjátiné Bartos Nóra, a NOE elnökségi tagja mondott beszédet és adta át az elismerő okleveleket az ajándékokkal.
Január 13., önkéntesek köszöntése, Bátaszék
Az Al-Duna régiója Bátaszéken tartotta ünnepi összejövetelét, ahol
köszöntötték 14 egyesület 35 önkéntes segítőjét és egyesületeik
vezetőit. Dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Fekete László, a NOE elnökségi tagja
köszönetet mondott a jelenlévők áldozatos munkájáért. A meghitt,
ünnepi hangulatról a bátaszéki fiatalok is magas színvonalú előadással gondoskodtak. A méltatások után alkalom nyílt kötetlen beszélgetésre, amelynek során az egyesület tagjai tapasztalatot és információt cseréltek, így segítve egymás jövőbeni munkáját. Az ünnepségnek közel száz résztvevője volt.
Június 9., Önkéntesek köszöntése, Gyula
A Dél-Alföldi régióban június 9-én Gyulán 25 fő önkéntesünket
köszöntöttük, amire a helyiek kedves, színes programmal, és finom
ebéddel készültek. Az ünnepségen Kardosné Gyurkó Katalin elnök
asszony mellett Görgényi Ernő polgármester is részt vett.
November 10., Szombathely 30. születésnap, Felső-Duna Régió
önkéntes köszöntés, Vezetői találkozó
Egy gazdag, élménydús találkozón ünnepelte alapításának 30. évfordulóját az Alpokalja Nagycsaládosok Egyesülete Szombathelyen a
Megyeházán. Az ünnepség mellett elnök asszony beszélgetett a
Felső-Duna Régió egyesület csoportvezetőivel, és megköszönte az
önkéntesek munkáját.
Régiós családi napok – 2018
Évről évre, ezúttal 5 helyszínen mintegy 2-3 ezer ember részvételével zajlanak ezek a programok, amelyek célja az értékközvetítés
mellett, hogy a közelben élő nagycsaládosok ismerjék meg közelebbről egymást. 2018-ban Patca, Bugac, Ceglédfürdő – Kalandpark,
Ajka, valamint Babatpuszta adott otthont a találkozóknak.
Május 27., Régiós Családi Nap, Ajka
A XI. NeVess és Evezz kupa keretében került megrendezésre a
NOE Balaton Régiójának családi napja. Az evezésre közel 100
nevezés érkezett, a régió egyesületei közül 5 településről érkeztek
családok.
Június 23., Családi nap, Patca
Az Al-Duna Régiós Családi Napot június 23-án 660 fő részvételével
a patcai Katica tanyán rendezték meg. A program Komjátiné Bartos
Nóra elnökségi tag megnyitó beszédével kezdődött, majd tréfás népi
játékokkal és kiadós ebéddel folytatódott. A nap fénypontja volt,
amikor 500 fő megjelenítette a NOE betűit.
Július 21.; Régiós Családi Nap, Bugac
Július 21-én, a Dél-Alföld Régió Bugacon rendezte meg a családi
napját. Az idelátogató családokat látványos csikósbemutató, ugrálóvár, kézműves csodák, lovaskocsizás, népi játékok és színpadi produkciók várták. A nagy meleg és a nyári szünet sem tántorította el
senkit, mivel 400 fő vett részt a találkozón.
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Október 7. Régiós Családi nap, Ceglédfürdő
Nagyszerű hangulatban telt az október 7-én megrendezésre kerülő
Közép-Magyarországi Régiós Családi Nap Cegléden, a kalandparkban. Az eseményen a kicsik és nagyok, mintegy 350 fő, egyaránt jól
érezték magukat. Mindenki nagy érdeklődéssel és kalandvággyal
vetette bele magát a programok nyújtotta lehetőségekbe.

vel. A NOE sokrétű tevékenységét elnökünk és az elnökség három
tagja lendületes, újszerű módszerekkel mutatta be.
A második hétvégére október 5-7. között Kecskeméten került sor. Ez
alkalommal vezetői önismeret, a vezetői munka egyik legnagyobb
kihívása: a motiválás és a kommunikáció rejtett dimenziói kerültek
terítékre.

Október 20. Babatpuszta
A Családi Napon egy 6 km hosszú túra, flyball-tréning, lovasfogatozás, adományruhák várták a mintegy 140 résztvevőt.

Április 13-15. Pécs, és október 26-28. Gödöllő
A következő tréning a Pécs melletti Kövestetőn került megrendezésre április 13-15 között, melynek a közösség vezetése, a vezetői önismeret és a motiválás voltak fő témái. A vezetőképzők háziasszonyai
Szilágyiné Bella Margó és Székely Kamilla voltak.

Találkozók, tréningek – 2018
Elnökségi ülések, választmányi ülések, közgyűlés
Egyesületünk döntéshozó és tanácskozó testületei ebben az évben is
a szokásos rend szerint ültek össze. A NOE Elnöksége minden
hónapban ülésezett, ahol az Egyesület aktuális érdekvédelmi, a szervezettel kapcsolatos ügyeit beszélték meg, hoztak határozatokat a
választmányi ülésekre, amelyekre két alkalommal (február 24., november 25.) Budapesten, április 28-án Mosonmagyaróváron, szeptember 29-én pedig Debrecenben került sor. A találkozókon egyesület- és csoportvezetők, valamint egyénileg megválasztott választmányi tagok vettek részt.
Közgyűlésünket május 12-én tartottuk meg a Szent Margit
Gimnáziumban, ahol megválasztottuk új főtitkárunkat és négy új
elnökségi tagunkat. Az ülés elején köszönetet mondtunk azoknak a
személyeknek és cégeknek, akik munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal segítették Egyesületünket. Ezt követően az előző évi beszámoló és közhasznúsági jelentés és a 2018-as évi tervezet elfogadása,
majd a tisztújítás következett. Megválasztották Ulicsák Pétert főtitkárnak, Joó Kinga elnökségi tagot (újraválasztva), Vári Ferenc
elnökségi tagot (újraválasztva), Komjátiné Bartos Nóra elnökségi
tagot (újraválasztva) és Balla Katalint új elnökségi tagnak.
Régióvezetői megbeszélések
Havi rendszerességgel összejönnek Budapesten Egyesületünk hét
régiójának vezetői, és tájékoztatják az Elnökséget eddig elért eredményeikről, a felmerült kérdésekről, valamint megbeszélik a további feladataikat, melyeket helyi szervezeteink vezetőivel – az önkénteseinkkel karöltve oldanak meg. Jelenlegi főbb feladatuk közé tartozott Egyesületünk céljainak népszerűsítése, melyet eszközökkel
(roll-upok, egységes sátrak), szóróaanyagok elkészíttetésével segítettünk. Május 10-11-én zajlott a régiós titkárok értekezlete. A NOE
központban tartott kétnapos esemény témája az országos tagság
növelése volt. A Családkongresszus ideje alatt a régiós vezetők rendhagyó módon tartottak megbeszélést: a szabadban lazább körülmények között sikerült megtárgyalniuk a taglétszámbővítés következő
lépéseit és a tagkártya-kedvezménnyel kapcsolatos lehetőségeket,
továbbá az Őszi Találkozóval kapcsolatos és az év második felében
várható feladatokra is kitértek.
A NOE központban június 12-én tartott megbeszélés témája a tagkártya-fejlesztés és csoportalakítás volt.
Vezetőképzők – 2018
Március 2-4. Orosháza és október 5-7. Kecskemét
A NOE vezetőképző programjának első hétvégéjét az Orosházi
Nagycsaládos Egyesület szervezte meg 2018. március 2–4. között az
Alföld Gyöngye Konferenciaközpontban. A programban a motivációelemzés, önismeret, énkép, érzelmi intelligencia, vezetői típusok
témakörét járták körül a résztvevők moderátorok és tréner segítségé-

2019. MÁJUS

Gödöllőn tartottuk vezetőképzőnket, ahol egy remek csapatépítésen
vehettünk részt. A különböző játékos feladatoknak köszönhetően, a
csapatnak sikerült összekovácsolódnia. Vacsora után motivációs
tesztet töltöttek ki a jelenlévők, amit egy közös megbeszélés követett. Szombaton kommunikációs tréningen vehettünk részt, melyet
Varga Gyöngyi tartott. A tréningen a leendő vezetők megtanulhatták,
hogyan kell különböző helyzetekben kommunikálni. Ebéd után
Szabó Csaba sétával egybekötve bemutatta a Szent István Egyetemet. Majd egy újabb előadás következett, melyen hasznos ismereteket szereztünk. Este kapcsolódtunk az „Édesanya és a mama-hotel”
konferencia végéhez a nagycsaládos székházban. Ezután Szabó
Csaba bemutatta az egyesületet, majd városi sétával ért véget a nap.
Vasárnap délelőtt az együttműködés kultúrájának témáját jártuk
körbe Kardosné Gyurkó Katalin vezetésével.
Vezetői találkozó, Pécs
December 9-én tartotta az Al-Duna Régió évzáró vezetői találkozóját. A találkozó során a résztvevők értékelték a tavalyi évet és felvázolták az idei terveiket. A megbeszélés végén csatlakoztunk a Pécsi
Székesegyház Nagycsaládos Egyesület adventi gyertyagyújtásához.
December 15., Balaton Régiós egyesületek vezetői találkozó
A Balaton Régió szűkebb körű vezetői találkozójára, beszélgetésére
Balatonfüreden, a Zsidó Kiválóságok Házában került sor.
Csoportvezetői találkozó
Csoportvezetői találkozót szerveztünk Kápolnásnyéken a NOE csoportvezetői és a csoportalapítás iránt érdeklődő tagság számára. A
megbeszélés témái között szerepelt a csoportalapítás mikéntje, a csoportok működése, a tagok aktiválása, a belső pályázatok és a jó gyakorlatok. Délután az érdeklődők a Velencei tavon közös sétahajózáson vettek részt.
***
Nemzetközi ügyek
Egyesületünk több nemzetközi szervezet tagja, így jelen vagyunk az
International Federation for Family Development (IFFD), a
European Large Families Confederation (ELFAC), a Fédération
Européenne des Femmes Actives en Famille (FEFAF) és a COFACE
Families Europe testületeiben, szakértői munkájában.
Az elmúlt évben az alábbi fő események, nemzetközi tevékenységek
valósultak meg egyesületünkben:
1. IFFD Nemzetközi díjátadó, New York (Január 30.)
A Családfejlődésért Nemzetközi Szövetség, amely öt kontinens hatvanhat országában jelenlévő non-profit szakmai szervezet, a
Nagycsaládosok Országos Egyesületének adta 2018-as Családi
Díját, mert megítélésük szerint az egész világon leginkább a NOE
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képviselte és segítette elő civil szervezetként a családi értékek védelmét. A díj átadására New Yorkban, 2018. január 31-én került sor,
ahol a díjat az egyesület elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin vette át.
Az IFFD családi kitüntetéseinek díjátadási ünnepsége immár hat éve
azt a célt szolgálja, hogy megünnepeljék azokat a személyeket és
szervezeteket, akik, illetve amelyek az egész világon a legjobban
képviselték és segítették elő a családi értékek védelmét. A korábbi
díjazottak között szerepel többek között Málta és Malajzia, illetve az
Egyesült Nemzetek Szervezete Civilizációk Szövetségének magas
szintű képviselője. A NOE mellett a kormányzati intézményeknek
adományozható díjat a Doha Nemzetközi Családi Intézet (DIFI)
kapta. A díj átvételekor elnök asszonynak alkalma volt arra, hogy
ismertesse és a nemzetközi közönség figyelmébe ajánlja a NOE legjobb gyakorlatait.
2. COFACE, Digitalization in Families, Szófia (Február 1-2.)
A fő téma, amely köré a találkozó csoportosult: a digitalizáció kihívásai az analóg családokban.
A résztvevők saját példákat és jó gyakorlatokat hoztak országaikból,
hogyan lehet az egyre digitálisabbá váló világban megvédeni a családi értékeket és felelős internethasználóvá nevelni a gyermekeket.
A találkozón megfogalmazódtak olyan alapelvárások, amelyekért a
COFACE lobbizni fog a jövőben. Ezek a következők voltak: internetelérés mindenki számára, a digitális világban való biztonságos
barangolás biztosítása a gyermekek számára, az adatbiztonság és
átláthatóság maximalizálása, az emberi jogok és méltóság biztosítása a kiber térben és állami szabályozás a vitás kérdésekben.
3. COFACE, Prága (Március 5-6.)
Prágában, a Women4Women Egyesület adott otthont a COFACE
ülésének. A megbeszélés első napján bemutatkoztak a házigazdák,
ismertették fő tevékenységüket. Liz Gosme vezetésével finanszírozásról és fenntarthatóságról cseréltek eszmét a résztvevők. A másnapi témák között a COFACE partnerségi hálózata, a 2017-es éves
beszámoló elfogadása, a 2018-as programok és a szervezet kommunikációs tevékenysége szerepelt.

dezett ünnepség fogadással kezdődött. A jelenlévőknek lehetőségük
volt találkozni a tagszervezetek képviselőivel és közelebbről megismerhették a COFACE történetét, tevékenységét. Az ünnepség díszvendége Marianne Thyssen, az Európai Bizottság szociális ügyekért
és foglalkoztatásért felelős biztosa volt.
7. EP gyakornoki program, Brüsszel (május)
Gál Kinga, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának tagja, valamint a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) gyakornoki
programot hirdetett az Európai Parlamentben.
A program célja: lehetőséget teremteni fiatal magyar és határon túli
magyar felsőoktatásban tanuló hallgatók vagy már frissen diplomázottak számára, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatot az
Európai Parlament működéséről, valamint betekintést nyerjenek az
Európai Néppárti Képviselőcsoport és a magyar Delegáció munkájába.
A végső döntés alapján végül tavasszal Modrovich Ágnes, az ősz
folyamán pedig Enyedi László utazhatott ki egy-egy hónapra az
Európai Parlamentbe, hogy ott tudását gyarapíthassa és azt később a
NOE számára is kamatoztathassa.
8. IX. ELFAC Közgyűlés; Családok Világtalálkozója, Szczecin
(Június 1-3.)
Június 1-3. között Szczecinben rendezték meg az Európai nagycsaládos találkozót és a IX. ELFAC konferenciát. Az első napon tartották az ELFAC közgyűlését, ahol megválasztották a szervezet új elnökét, az olaszországi Regina Floriot. Kormosné Debreczeni Zsuzsát
az ELFAC elnökségi tagjának és Márki Lászlót az ELFAC tiszteletbeli elnökének választották meg. Itt jelentették be azt is, hogy 2020ban a X. Európai Nagycsaládos Konferencia rendezési jogát a NOE
nyerte el. A résztvevők szakmai előadások mellett számos családi
program közül választhattak (tengerpart, városnézés, kulturális
műsorok, gyerekfoglalkozások stb.). Egyesületünket a háromnapos
külföldi rendezvényen 100 fő képviselhette.
9. COFACE Disability Expert Meeting, Sitges (Június 25-26.)

4. ELFAC elnökségi ülés, szakértői megbeszélés, Barcelona (Május 2-5.)
Az ülésen az ELFAC tagországai egy nemzetközi családbarát tanúsítvány kidolgozásáról egyeztettek, melynek modellje a spanyol,
portugál és az észak-olaszországi nagycsaládos egyesületek által
kiadott családbarát díjak, tanúsítványok. A megbeszélésen a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges minimumkövetelmények kidolgozásáról és a NOE szerepéről is szó volt.
5. NOE csoport alakuló ülés, Brüsszel (május 14.)
A brüsszeli magyar családok Brüsszelben, a Magyar Fejlesztési
Központ irodájában gyűltek össze. Meghívott vendégeink között
üdvözölhettük Hölvényi György EP-képviselő urat, Havas István
atyát, valamint a Balassi Intézet kulturális tanácsosát, VillegasVitézy Zsófiát is. Az ülésen a családok részéről olyan igények merültek fel, mint részvétel a nyári magyarországi táborokban, érdekképviselet a külföldön élő nagycsaládos édesanyák számára, de elhangzott az is, hogy a Belgiumban élő családok is szívesen segítenének a
magyarországi tagoknak. Az ülésen megjelent gyermekek számára
játékos foglalkozást tartottunk.
6. COFACE évforduló, közgyűlés, Brüsszel (Május 15-16.)
A nemzetközi családszervezet 60. évfordulója alkalmából megren-
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A szakértői találkozón a Nem Adom Fel Alapítvány két képviselője
vett részt a téma okán a NOE delegálásában. A konferencián bemutatásra kerültek például idősek lakhatásával és házi gondozásával
foglalkozó, fogyatékossággal élő emberek nyílt munkaerő-piaci
elhelyezéséért dolgozó projektek. A résztvevők megismerkedhettek
az Instituto de Robótica para la Pendencia szervezettel, melynek
különleges profilja, hogy fogyatékossággal élő emberek számára fejlesztő robotokat gyártatnak, illetve azok fejlesztésében/tesztelésében
segédkeznek. A konferencia további részén szó volt még az unió
fogyatékossághoz kapcsolódó döntéseiről, törvényeiről és stratégiáiról, illetve a COFACE ezzel kapcsolatos törekvéseiről.
10. European Youth Initiative for Future Families (EYIFF)
workshop, Lisszabon (Június 28-30.)
Június 28. és július 1. között Lisszabonban rendezték meg az ötödik
európai ifjúsági családpolitikai munkatalálkozót (European Youth
Initiative for Future Families, EYIFF). Az eseményre 12 európai
országból 31 fiatal érkezett. A résztvevők a háromnapos program
alatt közösen gondolkodtak a digitalizáció családokra és a családi
kapcsolatokra gyakorolt hatásáról, majd megfogalmazták, hogy mi
segíthet a családbarát digitális kor kialakításában. A program részét
képezte Európa idei ifjúsági fővárosában, Cascais-ban megrendezett
iTalks – Youth 4Family című konferencia is, amelyen a magyar
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állam képviseletében Breuer Klára nagykövet asszony és Ekler
Gergely, a Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkári Kabinet
megbízott kabinetfőnöke is felszólalt. A konferenciát közösen nyitotta meg Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke és Rita Mendes
Correia, a társszervező portugál nagycsaládos egyesület (APFN)
elnöke.
11. Time for Children konferencia, Riga (Augusztus 9-10.)
Az augusztusi hónap egyik nemzetközi eseménye a Rigában megrendezett –Time for Children, azaz egy a családról szóló program
volt, az országok közötti közös gondolkodás munkacsoportokban.
Sok informatív előadást hallgatunk, emellett Māris Kučinskis,
Lettország miniszterelnöke és Zdzislaw Krasnodebski az Európa
Parlament alelnöke is a család fontosságára hívta fel a figyelmet. Az
első napon magyar részről Novák Katalin államtitkár asszony tartott
előadást, a második napon elnök asszonyunk a családi otthon megteremtésének feltételeiről beszélt.
12. IFFD International Advocacy Workshop, Madrid (Szeptember
4-7.)
A négynapos nemzetközi ifjúsági érdekképviseleti szemináriumon a
családügyek iránt érdeklődő fiatalok átfogó képet kaphattak a nemzetközi családpolitikai jógyakorlatokról, dióhéjban az ENSZ működéséről, és az IFFD világszerte tartott képzéseiről. A szemináriumot
követően egy, a szervezők által megjelölt témában írt dolgozat
beadásával vált véglegessé a szeminárium elvégzése.
13. Találkozó Try+ lengyel nagycsaládos szervezettel, Varsó
(Szeptember 13. )
Joó Kinga és Kardosné Gyurkó Katalin egy napra Varsóba utazott a
lengyel nagycsaládos egyesülethez. Két fő témát jártak körbe: a
CSOK-ot és a Nagycsaládos kártyát. A délután folyamán a lengyel
családügyi minisztériumban is látogatást tettek. Találkoztak Bartosz
Marczuk államtitkár úrral, a nap végén pedig dr. Kovács Orsolya
nagykövet asszonnyal.
14. EYIFF PLUS workshop, Budapest (Szeptember 20-23.)
2018. szeptember 20. és 23. között Budapesten került megrendezésre az első ún. "EYIFF PLUS", amely az immár öt alkalommal megrendezett European Youth Initiative for Future Families programsorozat első emelt szintű folytatása. A programot Kardosné Gyurkó
Katalin, a NOE elnöke nyitotta meg. Az esemény célja az volt, hogy
a 11 országból meghívott 27 európai fiatal olyan szakmai ismeretekkel gazdagodjon a családügy területén, amely segíti őket abban, hogy
a civil szférában, a politikai életben, vagy egyéb hivatásterületeken
eredményesen lépjenek fel a családok érdekében a saját hazájukban
és/vagy európai szinten. Az eseményre a korábbi EYIFF résztvevők
közül azok kerültek meghívásra, akik az eddigi workshopokon a legelhivatottabbnak, legelszántabbnak és legtehetségesebbnek mutatkoztak a jövő családjaiért való munkálkodásban. Az EYIFF PLUS
kiemelten jogi (alkotmányjogi és családjogi) és európai uniós szakmai ismeretekkel, demográfiai kérdésekkel, és a családbarát kampányok, illetve civil kezdeményezések műfajával foglalkozott. A résztvevők csoportmunka során három fő feladatot kaptak a családi élet
népszerűsítésével kapcsolatban: médiakampány, honlap, Instagram
fiók létrehozásának kidolgozásával ültethették át a gyakorlatba a
szakemberektől hallottakat. A program végére a résztvevőknek csoportos munka keretében kellett kitalálniuk és kidolgozniuk egy-egy
családbarát kampányt.

2019. MÁJUS

15. FEFAF közgyűlés, Varsó (Szeptember 24-25.)
A NOE nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a nemzetközi fórumokon is
hatékony képviseletet jelenthessen a családok, nagycsaládok számára. Balla Katalin, egyesületünk elnökségi tagja a NOE delegáltjaként
Varsóban vett részt a FEFAF (Fédération Européenne de Femmes
Actives au Foyer) közgyűlésén. A háztartásbeli nők szervezeteinek
szövetsége – amelynek tagja a NOE is – célja a háztartásban, családban aktív, de munkaerő-piaci jelenlétük híján az Európai Unióban
rendkívül hátrányos helyzetben lévő nők (és férfiak) érdekeinek képviselete.
16. ELFAC szakmai konferencia „Family friendly municipalty
certificate”, Brüsszel (Szeptember 25-26.)
Brüsszelben került megrendezésre az EESC - European Economic
and Social Committee - esemény, melyen Európa különböző országaiban a családokért dolgoznak. Hivatalosan is bemutatásra került az
Európai nagycsaládos kártya és a Családbarát Önkormányzatok
Európai Hálózata program.
17. COFACE Expert meeting: „Building sustainable and futureproof education systems: How can families contribute to a paradigm
shift?”, Graz (Október 4-5)
Az eseményen Joó Kinga elnökhelyettes, a COFACE elnökségi tagja
és Balla Katalin elnökségi tag képviselte a NOE-t. Osztrák részről a
szervező az Osztrák Katolikus Családszervezet volt. Az előadók
között szerepelt Járóka Lívia EP képviselő is, aki videoüzenetet küldött a konferenciára. A konferencia témája az oktatás helyzete volt
Európában és azok a kihívások, melyekkel a családok szembesülnek
manapság. Sok szó esett a befogadó oktatásról.
18. ELFAC Expert meeting, Alghero (Október 5-7.)
Az eseményen jelen volt Raul Sanchez, aki beszélt a weboldallal
együtt megújuló ELFAC hírlevélről, valamint a nagycsaládos kártyáról, amely digitális formájú lesz és az ELFAC weboldalon keresztül lehet majd igényelni. Ezt a kártyát csak külföldön lehet majd
használni, elsősorban turisztikai célra, a saját országban nem. A
Családbarát Önkormányzatok európai hálózatáról is további megbeszéléseket folytattak.
19. European Citizen's Prize 2018, Brüsszel (Október 9-10.)
2018. október 9-én az Európai Parlamentben Kardosné Gyurkó
Katalin elnök asszony és Joó Kinga elnökhelyettes vehette át az
Európai Polgár Díjat. Megtisztelő volt átvenni az Európai Parlament
rangos elismerését, melyet Gál Kinga és Hölvényi György előterjesztése nyomán ítéltek oda szervezetünknek. Az Európai Polgár Díj
ünnepélyes brüsszeli átadón jelen volt Antonio Tajani az Európai
Parlament elnöke, Szvorák Katalin, Varga Erika, Gál Kinga és
Hölvényi György EP képviselők.
20. „Towards a Family-friendly Europe” konferencia, Brüsszel
(November 26-28.)
A NOE képviseletében mintegy ötvenen, mint az egyik szervező vettünk részt az „Egy családbarátabb Európa felé” című konferencián
Brüsszelben, az Európai Parlamentben. Az eseményen arról is szó
esett, hogy a családok ügyének képviselete a XXI. század elejének
Magyarországán és Európájában minden eddiginél fontosabb és életbevágóbb. Az európai parlamenti választások közelsége pedig még
aktuálisabbá teszi mindezt. Tartalmas és tanulságos volt a találkozó,
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jó volt látni, hogy Olaszországtól Svédországig milyen sokan gondolkodnak hasonlóan a családról.
Köszönjük Hölvényi Györgynek és Gál Kingának, hogy létrejöhetett
ez a minden jelenlévő számára hasznos eszmecsere. Megint egy
lépéssel közelebb kerültünk egy Családbarátabb Európához. A NOE
2016-ban nemzetközi díjat alapított, melyet olyan személyeknek
adunk, akik régóta a családokért tevékenykednek, és nemzetközi
szinten is hatékonyan járnak el a családok érdekeinek képviseletében. A NOE elnöksége ezt a díjat idén Raul Sanchez Floresnek, az
Európai Nagycsaládos Szervezetek (ELFAC) főtitkárának adományozta, melyet brüsszeli eseményünkön adtunk át. Raul 1994 óta
dolgozik együtt Egyesületünkkel.
21.„Family Festival”, Trento (December 8-9.)
Az eseményen Kardosné Gyurkó elnök asszony vett részt, ahol a
NOE Családbarát Önkormányzat Díjat mint jó gyakorlatot mutatta
be. A 2018. évben díjazott családbarát önkormányzatok közül Budapest XVIII. kerülete és Szolnok kapott lehetőséget a bemutatkozásra
a rendezvény keretein belül.
Az elmúlt négy év tapasztalata alapján meg tudjuk erősíteni, hogy a
NOE neve nemzetközileg is jól cseng, számít a véleményünk, nélkülünk nem teljes egyetlen európai családszervezet sem, és sok ország
kisebb, kevésbé jól szervezett nagycsaládos egyesülete minket tekint
példaképének.
A Titkárság munkájáról
Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül 12.500 tagcsaláddal
tart kapcsolatot, a különböző rendezvényei, programjai, szakmai
kiadványai, kistérségi találkozói, önkéntesei révén. Ezt a munkát
összesen 15 fő látja el. A budapesti titkárság mellett hét régióközpontunk működik.
Fenntartottuk és működtettük a NOE Titkárságát, infrastruktúrát biztosítunk a tanácsadásokhoz (pl. jogsegély, építési-, fogyasztóvédelmi
és nevelési tanácsadás stb.)
Munkatársaink látják el a NOE napi feladatait (tagsági és tagegyesületi adminisztráció, pénzügyek, pályázati feladatok, jogsegély és
tanácsadó szolgálat működtetése, karitatív munka, adományok kezelése stb.), és az országos jellegű rendezvények, hivatalos események
(elnökségi ülések, választmányi ülések, közgyűlés, sajtóesemények)
szervezését. A titkárság részvételével és közreműködésével szerkesztjük a NOE Leveleket, a kétheti szerdai Hírlevelet, emellett a
kiadványok, könyvek, prospektusok, tájékoztató anyagok szerkesztése, előkészítése, kivitelezése, s a pályázatok, zsűrizések lebonyolítása is itt zajlik. Az országos rendezvények mellett a nemzetközi
programok szervezésében és lebonyolításában is részt vesz a Titkárság, miközben a szakmai fórumokon képviseli egyesületünket mind
a hazai, mind pedig a nemzetközi színtéren. A sajtótájékoztatók, sajtómegkeresések kezelése, s részben szakmai és kommunikációs
anyagok, háttéranyagok is a Titkárságon készülnek.

EYIFF Plus, „Towards a Family-friendly Europe” konferencia): dr.
Liziczayné dr. Kovács Zsófia, Eplényi Katalin, Mihálffy Andrea.
***
NOE Levelek
A NOE Levelekben tájékoztatjuk tagságunkat az egyesület tevékenységéről, a családokra vonatkozó aktuális törvényi tudnivalókról,
bemutatjuk közösségi életünket, programjainkat, hasznos információkat nyújtunk a család apraja-nagyja számára. 2018-ban a 299-309.
számú lapszámaink jelentek meg. A NOE Levelek kiadásával olvasmányos, színes és emberközeli magazint szeretnénk tagjainknak
nyújtani. Minden számot igyekszünk tematizálni, s a visszajelzések
pozitív fogadtatásról árulkodnak. Köszönhetően online tagnyilvántartó rendszerünknek, a NOE Levelek lapszámról lapszámra több
mint 12.000 tagcsaládunkhoz jut el nyomtatott formátumban.
Hírmagazinunk természetesen weboldalunkon online is elérhető
(www.noe.hu), illetve környezettudatos tagjainknak elektronikus
úton juttatjuk el kiadványainkat. A magazin jelentőségét növeli,
hogy egyre több hirdető keresi meg szerkesztőségünket.
***
Pályázatok
Egyesületünk kulturális misszióját mindig is igyekezett érvényre juttatni. 2018-ban kiírt szépirodalmi pályázatunk címe: „Mindent
köszönök! – élettörténetek az örökbefogadásról”. Pályázatunkra
örökbefogadó szülők, és (egykori és mai) örökbefogadott gyermekek, valamint a gyermekéről lemondó édesanyák valós történeteit
vártuk. A negyvennégy beérkezett pályamunkából az előválogatást
követően pedig a harminc pályaműből a zsűri három díjazott mellett
további négy különdíjas munkáját emelte ki. Terveink között szerepel egy válogatott pályaművekből összeállított kötet kiadása.
Belső pályázat
Belső pályázat I. – 29 egyesület és 3 csoport adta be pályázatát,
ebből 19 egyesület és két csoport lett nyertes.
A NOE Elnöksége pályázatot írt ki tagegyesületek és tagcsoportok
részére a NOE 2018. évi programjain való részvétel vagy saját programok támogatására. Egy egyesület/csoport legfeljebb két pályázatot
küldhetett be, de egy pályázatban csak egy programra lehetett támogatást kérni. A pályázati keret 5 millió forint volt, az egy egyesület/csoport által megpályázható összeg pedig maximum 100.000 Ft.
Egyesületek esetében a támogatás csak a kettős tagcsaládok számára volt igényelhető!

Távozó kollégák: Takácsné Jámbor Krisztina – pénzügyi ügyintéző,
Gigor Bettina – titkársági referens, Egyed Éva – titkárságvezető,
Molnár Éva – titkársági referens.

Az alábbi lehetőségeket támogatta a pályázat:
• Családkongresszuson részvétel – utazási költség
• Őszi Találkozón való részvétel – utazási költség (autóbusz bérlés)
• Helyi rendezvények – terembérleti díj, előadói díj
• Csak csoportok számára: működésüket elősegítő költségek – irodaszer vásárlás, útiköltség kifizetés, postaköltség
Előnyt jelentett, ha volt a településen NOE kártya kedvezmény

Érkező kollégák: Vargáné Kunczt Orsolya – Al-Duna Régiós titkár,
Pintér Tímea – titkársági referens, Ozorai Szonja – titkársági referens.

Belső pályázat II. – 13 pályázó egyesület, amelyek közül 11 nyert a
pályázaton, így ennek révén közel 1 millió forintot nyertek el az
egyesületek.

A nemzetközi projekthez kapcsolódtak egy éves szerződéssel (EP
gyakornok-program, European Youth Initiative for Future Families,

Az alábbi lehetőségeket támogatta a pályázat:
• Őszi Találkozón való részvétel – utazási költség (autóbusz bérlés)
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• Helyi rendezvények – terembérleti díj, előadói díj
Köteteink
„Nagycsaládosok meséi”
Még 2017-ben pályázatot hirdettünk „Nagycsaládosok meséi” címmel, amelyre korosztálytól függetlenül gyermekek számára írt – csak
saját! – meséket vártunk, amelyek alkalmasak arra, hogy azt szülők
lefekvés előtt, szabad délutánokon, esős nappalokon, hétvégén, vagy
bármikor elmondhassák, felolvashassák gyermekeiknek. Pályázhatott bárki (nem csak NOE tagok), akinek legalább egy gyermeke
vagy kisebb testvére van, akinek rendszeresen mesél. A beérkezett
pályaműveket Elekes Dóra író, Boldizsár Ildikó író, kritikus, mesekutató és Mucsányi Marianna újságíró, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója bírálta. A legjobb harmincegy mesét foglaltuk gazdagon
illusztrálva kötetbe.
***
Régióink
A hét régiónkban hét régiós titkárunk végezte a régiók működéséhez
szükséges adminisztrációs feladatokat, kapcsolatot tartanak a hozzájuk tartozó szervezetekkel, segítik azok együttműködésének kialakítását, rendezvényeket szerveznek, adományokat közvetítenek.

szert, játékot, takarókat. Kovács Ernő kormánymegbízott és dr.
Zombor Attila a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Főigazgatója
adták át az adományokkal telerakott dobozokat az egyesületek képviselőinek. A Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete, a kiskunfélegyházi KAPOCS-Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi
Intézmény, valamint a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás vezetői
köszönetüket fejezték ki. 149 doboz telt meg és indult aznap útnak a
rászoruló családokhoz.
A Vitaplusz Kft. 13.405.567 Ft értékben támogatta különböző vitamintermékekkel egyesületünket.
A CBA Baldauf Kft. 11.240.764 Ft értékű élelmiszerrel támogatta
egyesületünket.
A Magyar Művészeti Akadémia 2018-ban 2.800.000 forinttal
támogatta kulturális programjainkat.
Az Experidance Produkció támogatásának köszönhetően a tavalyi
évben több alkalommal is 50-150 nagycsaládos tagunknak volt
alkalma elmenni a különböző színvonalas előadásokra. A támogatás
összértéke 2.500.000 Ft.
A Nemzeti Színháztól a tavalyi évben rendszeresen nagyon kedvezményes áron kaptak családjaink lehetőséget az előadások megtekintésére, amelyeknek összértéke 2 millió forint.

Régiós titkáraink: Al-Duna Régió – Vargáné Kunczt Orsolya,
Balaton Régió – Molnárné Budai Angelika, Dél-Alföldi Régió –
Benedek Szilvia, Észak-Magyarország Régió Szabó Csaba; FelsőDuna Régió – Horváth Hajnalka, Felső-Tisza Régió – Deliné
Szolanics Zsuzsanna, Közép-Magyarország Régió – Rendek Ildikó.

Az Inter-Computer-Informatika Zrt. 30 családnak adományozott
élelmiszer csomagot, 1.222.180 Ft összértékben.

***

A Drize Kiadói Kft. nagyrendezvényeinkre Garfield és Dörmögő
Dömötör magazinokat adományozott, Őszi Találkozónkon rendelkezésünkre bocsátotta Garfield és Dörmögő életnagyságú kabalafiguráit, foglalkozást tartottak a gyermekek számára, mindezt 1.104.619
Ft értékben.

Az adományokról
A Magyar Nemzeti Bank összesen két alkalommal támogatta
Egyesületünket: 5 millió forintos pénzadományt kaptunk húsvétkor,
és 4 millió forintos adományban részesültünk karácsony alkalmából
is. Az összegeket élelmiszercsomag vásárlására fordítottuk tagcsaládjaink megsegítésére az ország egész területén.

A Somogyi Elektric Kft., 1.710.000 Ft értékben adományozott CO
mérőket egyesületünknek.

A Fővárosi Vízművek 1 millió forint pénzadománnyal támogatta
Egyesületünket.

A TritonLife csoport – többek között a nagy meddőségi és szülészeti-nőgyógyászati központtal is rendelkező Róbert Magánkórház
tulajdonosaként – a Nagycsaládosok Országos Egyesülete célkitűzéseit megismerve, azok megvalósítását segítendő, hosszútávú támogatási szerződést kötött a családokat segítő közhasznú civil szervezettel. A TritonLife csoport tulajdonosa, a MedAlliance Holding Zrt.
összesen 15 (tizenöt) millió forint készpénzadománnyal segíti a közhasznú szervezetet és annak tagjait, azokat a családokat, akik minimum három gyermeket vállalnak és nevelnek, nem mindig egyszerű
körülmények között.
A támogatás megoszlása:
2018: 1,5 millió Ft., 2019: 3,5 millió Ft., 2020: 5 millió Ft., 2021. 5
millió Ft.

A MAVÍR Zrt. 1 millió forint pénzadománnyal támogatta Egyesületünket.

Idén is sikeres volt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal gyűjtése, melyben rászoruló családok számára juttatnak tartós élelmi-

Kardosné Gyurkó Katalin
a NOE elnöke

2019. MÁJUS

A DANONE Magyarország Kft. szervezésében a Danone
Focikupa a Gyermekekért torna és Családi Egészségnap egész napos
rendezvényén vehettünk részt. Emellett 200.000 Ft-tal támogatta az
egyesületet, mellyel székházunk konyháját újítottuk fel. Így összesen
1 millió forint értékű támogatást nyújtott egyesületünknek.
A Telenor Magyarország Zrt. 800.000 Ft számlaösszeget engedett
el, emellett pedig flottakedvezményt biztosított egyesületünknek,
amelynek együttes összege meghaladja az 1 millió forintot.
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2018. évi Kiegészítő melléklete
1. A közhasznú szervezet bemutatása:
Fővárosi Bíróság a Nagycsaládosok Országos Egyesületét,
mint kiemelkedően közhasznú szervezetet a Pk.60107/1989/1
számú bírósági határozattal 1989. 04. 28-án jegyezte be.
A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: szociális
tevékenység.
Az Egyesület képviseletére: Kardosné Gyurkó Katalin elnök
önállóan jogosult.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) célja az
élet és az anyaság tiszteletére való nevelés és a jövendő generációjáért érzett felelősség erősítése. Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását, javaslatot terjeszt elő az illetékes állami és társadalmi
szervekhez és szervezetekhez a nagycsaládosokat érintő
ügyekben.
Az Egyesület az alábbi közfeladatokat látja el:
– nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– egészségügyi felvilágosítás
– anyagi, szellemi erőforrások felkutatása és felhasználása
a nagycsaládosok érdekében
– folyóiratok és más kiadványok közzététele
– a nagycsaládosok fogyasztóvédelme
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Befolyás kapcsolt vállalkozásokban:
Az Egyesület egyetlen vállalkozásban sem bír olyan befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának, társult vállalkozásának, közös vezetésű vállalakozásának, egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozásának
minősül.
Az Egyesület egyetlen társaságban sem rendelkezik sem
jelentős, sem többségi irányítást biztosító, sem közvetett irányítást biztosító befolyással.

Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai
abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre
készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy
az 500 mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák
hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között,
hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem
rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is
figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által
valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.
Nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek
Tárgyévben nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek
nem voltak.
Értékvesztés
Értékvesztés elszámolására, valamint visszaírására 2018.
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 aktiválásra,
azok a felmerülés időpontjában a költségek között kerülnek
elszámolásra.
Kutatás, kísérleti fejlesztés elszámolása
A felmerült költségeket a felmerülés évében számoljuk el az
eredmény terhére. 2018. évben nem került sor K+F tevékenységre.

2. A számviteli politika főbb vonásai:
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kettős könyvitelt vezet és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját készíti. Tárgyévi eredményét a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves
beszámolójának eredménykimutatása alapján határozza meg.
Az egyszerűsített éves beszámoló tagolása a Számviteli törvényben és a 479/2016. (XII. 28.) Kormányrendeletben kötelezően előírtak alapján történt. Az üzleti év a naptári év.
A mérlegkészítés időpontja: fordulónapot követő február 28.
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Céltartalék képzése
Céltartalék képzésére nem került sor, mert nem merült fel
olyan körülmény, amelynek hatására bármely követelés rendezése bizonytalanná vált volna.
3. Az eszközök és források értékelése, a számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése
Az eszközök értékelésénél megfogalmazott általános irányelv, hogy a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költségen kell értékelni, csökkentve azt
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az alkalmazott értékcsökkenési leírással, és értékvesztéssel és növelve ezek visszaírásával.

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

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

Az eszközök:

–
–
–
–
–

21,7%-a
1,8%-a
2,4%-a
36,5%-a
37,6%-a

Megnevezés

befektetett eszközök
készletek
követelések
pénzeszközök
aktív időbeli elhat.
Előző év
2017. év
17.774
43.347
9.516
70.637

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

A forgóeszközökből 1.268 eFt követelések, 19.590 eFt pénzeszköz.
4.2. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték változásának
bemutatása /eFt/

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

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
7.851
610
160
8.301
104
0
0
104
20.039
732
0 20.771
7.715
1.414
0
9.129
108
0
108
0
35.817
2.756
268 38.305

4.3. Immateriális javak és tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása /eFt/
Nyitó Növekedés CsökkenésZáró
119. Szellemi termékek ÉCS
1.318
2.691
160
3.849
129. Épületek ÉCS
82
6
0
88
1493. Irodai igazgatási ber. ÉCS 8.928
4.672
0 13.600
1495. Kisértékű eszközök ÉCS 7.715
1.414
0
9.129
Összesen:
18.043
8.783
160 26.666
A befektetett eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke a 11.639
eFt.

Számviteli politika más változásainak hatása
A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi
változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

Követelések részletezése /eFt/
– Vevők
– Pályázati célra adott előleg
– Beszerzésre adott előleg
– Költségvetéssel szembeni követelések
Összesen:

Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

Pénzeszközök részletezése /eFt/
– Pénztár
– Bank
Összesen:

4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Aktív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/

2019. MÁJUS

Tárgyév
2018. év
11.639
21.843
20.120
53.602

601
430
208
29
1.268

1.006
18.584
19.590
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Bevételek aktív időbeli elhatárolása
– 2018. évi, 2019-ben mérlegkészítésig befolyt tagdíjak
678
– 2018-ban felhasznált, 2019-ben mérlegkészítésig befolyt 19.372
Összesen:
20.050
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
– 2019. évi biztosítási díj
– Telenor 2018. évi telefon jóváírás
Összesen:

35
35
70

FORRÁSOK
4.4. A források összetétele, főbb változások (eFt):
A források:
– 64,1%-a saját tőke
– 8,0%-a kötelezettségek
– 27,9%-a passzív időbeli elhatárolások
Megnevezés
D. Saját tőke
F. Kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Összes forrás:

Előző év
2017. év
36.924
3.094
30.619
70.637

Tárgyév
2018. év
34.370
4.289
14.943
53.602

4.225
64
4.289

Passzív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/

Költségek passzív időbeli elhatárolása
– 2018. 12. havi telefon, áram, fűtés
– 2018. 12. havi működési költségek
– 2019. évben elszámolt 2018. évi Önkorm. támogatás
Összesen:

A 2017. évi 300 MFt EMMI támogatásból a 100 eFt egyedi érték
feletti eszközbeszerzésre felhasznált 18.359 eFt támogatásból csak a
vásárolt eszközök 2017. évi értékcsökenésének megfelelő összeg
került elszámolásra egyéb bevételként. A 2017. évi 300 MFt támogatásból vásárolt eszközök tárgyévi értékcsökkenését meghaladó
16.338 eFt támogatás halasztott bevételként elhatárolásra került,
amelyből 2018. évben 6.255 eFt került elszámolásra egyéb bevételként, a fennmaradó 10.083 eFt halasztott bevétel támogatásként történő elszámolása a következő években értékcsökkenés arányosan
történik.

5.1. Bevételek összetétele: (eFt)

Az Egyesületnek nincs mérlegen kívüli függő, jövőbeni kötelezettsége.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása
– 2019. évi, 2018. évben érkezett tagdíjak
– 2018. évi Önkorm. támogatás 2019. évi felhaszn.
– 2018. évi társaságtól kapott támogatás 2019. évi
felhasználása
Összesen:

10.083

5. Az eredményhez kapcsolódó kiegészítések:

Az Egyesület saját tőkéje 2018. évben a tárgyévi 423 eFt
eredményel növekedett.
Kötelezettségek részletezése /eFt/
– Szállítók
– Függő kötelezettségek, tagdíjak
Összesen:

Halasztott bevételek

Megnevezés
Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Összes bevétel:

Tárgyév
2018 . év
475
282.689
98
283.262

Közhasznú tevékenység bevétele:
282.787 eFt
A közhasznú tevékenységből származó bevételek 2018-ban tagdíjakból, pályázati úton elnyert támogatásból, egyéb támogatásokból
és az SZJA 1%-ának visszatérítéséből származtak.
A közhasznú bevételből 246.484 eFt kapott támogatás, 32.291 eFt
2018. évi tagdíjak.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az
Egyesület a tárgyévben 475 235 eFt összegben végzett vállalkozói
tevékenységet. Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményét
nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.

3.498
86

5.2. Ráfordítások összetétele (eFt):
Megnevezés

400
3.984

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

52
480
344
876

Előző év
2017. év
235
417.625
8
417.868

Előző év Tárgyév
2017. év 2018. év
172.349
111.402
101.543
91.469
8.688
8.678
107.314
71.204
12
86
389.906
282.839

Az egyéb ráfordításokból 69.921 eFt adott támogatás, 1.283 eFt
különféle egyéb ráfordítások.
Céltartalékképzés illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.
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6. A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként
6.1. A kapott támogatások 2018
Támogató megnevezése

Támogatott cél

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

Szakmai programok
Szakmai programok
Működés
Közhasznú tevékenység
Közhasznú tevékenység
Közhasznú tevékenység

Támogatás (adomány) összege Ft
Előző évi
Tárgyévi
278 665
167 390
1 375
1 521
687
1 313
95 046
69 482
8 787
6 127
843
651
385 403
246 484

Eltérés (Ft)
-111 275
146
626
-25 564
-2 660
-192
-138 919

6.2. Költségvetési támogatás felhasználása 2018.
Támogatást
nyújtó
megnevezése

Támogatás
Felhasználás célja
Időpontja

Összege (Ft)

EMMI

2017. 01. 02.

300 000 000

EMMI

2018. 03. 23.

70 000 000

EMMI

2018. 04. 26.

30 000 000

EMMI

2018. 04. 26.

40 000 000

EMMI

2019. 03. 25.

15 000 000

EMMI

2019. 03. 25.

7 000 000

állami támogatás
szakmai program
működési támogat.
nemzetközi tevékenység támogat.
szakmai program
működési támogat.
szakmai program
működési támogat.
működési támogat.

Felhasználás összege (Ft)
tárgyévet
tárgyévi
előző évi
követő
275 410 154
14 507 331 10 082 515

Elszámolás
időpontja
2018. 02. 28.

70 000 000

2018. 10. 31.

30 000 000

2019. 01. 31.

40 000 000

2019. 01. 31.

6 017 381

8 982 619

6 865 866

134 134

6.3. Cél szerinti juttatások 2018.
Megnevezés
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

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás (eFt)

107 255

69 921

-37 334

11 102
96 153

3 442
66 479

-7 660
-29 674

Előző évi összeg
(eFt)

Tárgyévi összeg
(eFt)

Változás
(eFt)

8 962
8 688

33 947
8 678

24 985
-10

2 100
85 840
27 886
76

1 450
52 513
300
123

-650
-33 327
-27 586
47

6.4. Vagyon felhasználása 2018
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Értékcsökkenés
Értékvesztés
Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás
Rászorultak részére juttatott természetb. juttatás
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

2019. MÁJUS
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7. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
Egyesületünk 2018. évben is az Alapszabályában megfogalmazott
célok szerint végezte tevékenységét. Tagságunk sokszínű – jelenleg
12.220 tagcsaládunk van közel 181 helyi szervezetben, ez több mint
60.000 embert jelent!
Az éves munkatervünknek megfelelően üléseztek az Egyesület
alapvető hivatalos fórumai.
Az elnökség havonta ülésezett, a választmányi ülésekre 2 alkalommal (február 24., november 25.) Budapesten, április 28-án Mosonmagyaróváron került sor (szeptember 29-én pedig Debrecenben.
Közgyűlésünket május 12-én tartottuk meg, ahol megválasztottuk új
főtitkárunkat és 4 új elnökségi tagunkat.
A szakértőink aktívan részt vesznek különböző testületekben tanácsadói, javaslattevői munkájukkal segítve a társadalmi folyamatok fejlesztését. Egyes uniós és nemzetközi források operatív programjaihoz kapcsolódó monitoring bizottságaiban szavazati joggal
rendelkező tagként vagyunk jelen. A magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok ülésein is közreműködünk,
valamint rendszeres és aktív résztvevői vagyunk különböző szakmai (szociális és családügyi) konferenciáknak.
Egyesület- és csoportvezetőink, valamint önkénteseink képzése
kiemelt szervezeti célkitűzéseink közé tartozik. Ennek érdekében
vezetőképző tanfolyamot indítottunk 2x2 hétvége alkalmával. Az
első képzéssorozat márciusban és októberben volt Orosházán és
Kecskeméten, a második pedig áprilisban és novemberben Pécsett
és Gödöllőn.
NOE Levelek
A NOE Levelekben tájékoztatjuk tagságunkat az egyesület tevékenységéről, a családokra vonatkozó aktuális törvényi tudnivalókról, bemutatjuk közösségi életünket, programjainkat, hasznos információkat nyújtunk a család apraja-nagyja számára. 2018-ban a
299-309. számú lapszámaink jelentek meg. A NOE Levelek kiadásával olvasmányos, színes és emberközeli magazint szeretnénk tagjainknak nyújtani. Minden számot igyekszünk tematizálni, s a viszszajelzések pozítiv fogadtatásról árulkodnak. Köszönhetően online
tagnyilvántartó rendszerünknek a NOE Levelek lapszámról lapszámra több mint 10.000 tagcsaládunkhoz jut el nyomtatott formátumban. Hírmagazinunk természetesen weboldalunkon és hírlevelünkön keresztül online is elérhető.
Rendezvények, szakmai programok
• Házasság világnapi rendezvény A NOE kiemelt Házasság Világnapja rendezvényére Pécsett került megrendezésre február
10-én. A találkozó keretében több mindenre került sor. A 15. pécsi Házasság Világnapjára Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből
és a Vajdaságból is érkeztek látogatók. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete bemutatta a Nemzetközi Családfejlesztési
Szövetségtől kapott díjat.
• Családszervezetek V. konferenciája (március 20.) Az eseménynek ezúttal a népesedéspolitika számára tudományos kutatásokat, elemzéseket végző, Kopp Mária orvos, pszichológus professzor asszony nevét viselő intézet adott otthont. A konferencia közös szervezői: a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és
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a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS)
voltak. Fűrész Tünde, a KINCS megbízott elnöke köszöntötte a
vendégeket. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a családpolitika aktualitásairól tartott előadást; Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke, előadásában az egyre
bővülő NOE tagkártya kedvezményeket emelte ki, valamint
bemutatta az új NOE kártyát. A NOE és a Telenor Zrt. együttműködést is bejelentették a kongresszuson. A megjelenő 18
családszervezet képviselői lehetőséget kaptak arra, hogy beszámoljanak a Családok évére tervezett nagy projektjeikről.
• Generációk közötti szolidaritás napja (április 29.) alkalmából
gyűjtést szerveztünk az idősek javára a CBA áruházlánc segítségével
• Babaköszöntő (május 5.) Immár hagyományosan ünnepséggel,
babacsomaggal köszöntöttük azokat a családokat, ahol 2017ben újszülött baba született. Az ünnepség helyszíne idén is a Hajógyári szigeten a Szekér Csárda volt. E napfényes májusi napon
több mint 70 család, mintegy 450 gyerek és felnőtt ünnepelt
együtt.
• Régiós Családi Napok, Régiós találkozóink évről évre több
helyszínen zajlanak, 2018-ban Patca, Bugac, Tokaj, Ceglédfürdő – Kalandpark, Ajka, valamint Babatpuszta adott otthont a
találkozóknak.
• IX. Családkongresszusunkat (Veszprém, július 12-15.) a
Veszprémi Nagycsaládosok Egyesületével közösen szerveztük,
a mottója „Kincsünk a család” volt. Az első nap témája a Családbarát Európa volt nemzetközi előadók részvételével. A
következő napon a magánélet a nagycsaládban témakörről hallgathatunk előadások, majd az utolsó szakmai nap a „Mire tanítanak gyermekeink” címet viselte. A délelőtti szakmai előadások után kikapcsolódásként a családok számára kirándulásokat
szerveztünk.
• Kispályás foci bajnokságunk döntője a Veszprémben megtartott Családkongresszus ideje alatt zajlott le. A bajnokság nyertese: Tiszavasvári futballcsapata lett.
• Vízi vándortábor – Július 23. és 29. között 34 NOE-s fiatal vízi
vándortábor keretében kenuval és kajakkal fedezte fel a Túr és
a Felső-Tisza természeti csodáit. Ezúttal Tiszabecs, Tivadar és
Vásárosnamény volt a vándortábor „főhadiszállása”. A csapat
az evezés mellett szárazföldi programokon is részt vett: ellátogattak a szatmárcsekei csónakfejfás temetőbe, megnézték a
Móricz-házat, valamint interaktív faluismereti játék keretében
ismerkedtek meg Tiszabecs nevezetességeivel.
• Vásárolj eggyel több iskolaszert akció keretében augusztus
végén 21 napon keresztül tanszergyűjtési kampányt szerveztünk
az Auchan áruházlánccal együttműködve. A kedves vásárlóknak, támogatóknak köszönhetően 29316 felajánlás érkezett, így
964 családban 2484 gyermeknek tudtunk egy kis segítséget
nyújtani.
• Erzsébet táborok – A NOE 2018-as Erzsébet-tábor pályázatainak köszönhetően június 25-30. között Fonyódligeten 200 gyerek, míg július 2-7. között Zánkán 300 gyerek táborozhatott kedvezményesen. A családi 10 hétvége alatt mintegy 200 családunk
1050 fővel tudott részt venni, töltődni a családi programokon.
• Őszi találkozó (Tata, – szeptember 15.) Tatán tartottuk meg a
harmincadik Őszi Találkozónkat. Mintegy 2500 fő jött el az
ország minden részéről. A családok az első perctől kezdve élvezhették a NOE által nyújtott különböző színes programokat.
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Az esemény küldetése kettős: egyesületünk tagjai, az ország
különböző részeiből érkező közösségek, családok számára nyújt
lehetőséget egymás megismerésére, miközben közös élményeket szerezve, megismerhetik az adott település nevezetességeit.
• Családbarát Önkormányzat Díj pályázatot írtunk ki ismét,
melynek díjátadójára október 19-én a Parlament Vadász termében került sor. Az eseményre 44 önkormányzat pályázott,
melyek közül 30 város képviselője vehette át a NOE által alapított Családbarát Önkormányzat Díjat.
• Az Édesanya workshop a Családok Éve keretében közel 33
helyszínen került megrendezésre október 27-én.
• Spar Maratonka – Ismét csatlakoztunk a Spar Maratonka családi futóversenyhez, mellyel a sportot szerető családjainkat szeretnénk támogatni.
• CBA gyűjtés november folyamán – Az országban egyedülálló kezdeményezésként 2016-ban „Fiatalok a kisgyermekes családokért” címmel hirdetettünk először országos adománygyűjtő
akciót négy családszervezettel közösen. Az idei évben két novemberi hétvégén országszerte 22 településen 20 szervezet,
közel 500 önkéntes vett részt az akcióban, melynek során a fiatalok gyűjtöttek a kisgyermekes családok számára.
• Családszervezetek III. Jótékonysági Adventi Vására (december 1.) 2018-ban is megrendezésre került az ország legnagyobb
Jótékonysági Adventi Vására a Millenáris D épületében decemberben. Magyarországon példátlan összefogás valósult meg, hiszen számos civil szervezet, cég és magánszemély csatlakozott a
felhíváshoz, köztük a NOE is. A vásáron 2 millió Ft támogatás
gyűlt össze a Jel Alapítvány részére, amihez a NOE 245.600 Fttal tudott hozzájárulni.
• ACSSZ (december) 2018-ban is megszerveztük az Angyali
Csomagküldő Szolgálatot (ACSSZ), s így kb. 180 családnak
tudtunk ajándékot juttatni.
• NOE Karácsony az Erkelben (december 14.) Az elmúlt évek
hagyományait követve idén is az Erkel Színházban egy karácsonyi előadással készültünk az ünnepekre: közel 400 család (1800
fő) nézhette meg Csajkovszkij: A diótörő című mesebalettjét.
• Önkénteseink köszöntése – Minden évben megköszönjük önkénteseinknek az egész évben végzett munkájukat. Egyesületünkben mintegy 1500 fő önkéntes dolgozik akár segítőként,
akár helyi szervezetünk vezetőjeként.
Pályázataink
Egyesületünk kulturális misszióját mindig is igyekezett érvényre
juttatni. 2018-ban kiírt szépirodalmi pályázatunk címe: „Mindent
köszönök! – élettörténetek az örökbefogadásról”. Pályázatunkra
örökbefogadó szülők, és (egykori és mai) örökbefogadott gyermekek, valamint a gyermekéről lemondó édesanyák valós történeteit
vártuk. A negyvennégy beérkezett pályamunkából az előválogatást
követően a harminc pályaműből a zsűri három díjazott mellett
további négy különdíjas munkáját emelte ki. Terveink között szerepel egy válogatott pályaművekből összeállított kötet kiadása.
Szakmai tevékenységünk
NOE-FON Jogsegélyszolgálat
A NOE-FON a Nagycsaládosok Országos Egyesületének telefonos
jogsegélyszolgálata, mely azért jött létre, hogy hiteles, naprakész
tájékoztatást tudjon adni a jogszabályokról; illetve, hogy az egyedi,
összetett problémák megoldásában is, ügyek elintézésében útba iga-
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zítson. A 2018. évben ismét számosan keresték meg a NOE-FON-t,
hiszen folyamatos az igény egy könnyen és gyorsan elérhető jogsegélyszolgálatra; tagjainkon kívül sokan találnak ide az interneten
keresztül, illetve családsegítő szolgálatok, védőnők ajánlása nyomán is.
Az alábbi témákat külön kiemelhetjük, gyakori előfordulásuk miatt:
A főállású anyaság kapcsán, meglepően sokakban megfogalmazódott az a vágy, sőt elvárás, hogy emelje meg a kormány a főállású
anyák havi illetményét 25.600 Ft-ról, akár 200 ezer forintra. Az is
sokszor volt kívánalom, hogy a legkisebb gyermek 8 éves kora
helyett, 10 éves koráig legyen ez a státusz.
A másik fő téma a CSOK-kal kapcsolatos kérdések voltak, ahol
mind az új, mind a használt lakások esetén felmerül számos kérdés.
A vidéki CSOK-ról is sokan érdeklődnek.
A gyámhatósággal kapcsolatosan, gyermekelhelyezéssel, kilakoltatással és szociális rászorultsággal kapcsolatos megkereséseink vannak még nagy számmal. Ezeket az eseteket egyedi jogszabályi háttérkutatás után tudjuk segíteni véleménnyel, jogi tanáccsal,
bonyolultságuk révén nagy felkészültséget igényelnek.
További visszatérő témánk a nyugdíj.
Sokan nagycsaládos nagymamává válásuk idején szembesülnek
azzal a nehézséggel, mi szerint sokára, vagy túl kevés összeggel tudnak nyugdíjba menni, s így nem tudnak segíteni a gyermekeiknek az
unokák körül sem, sőt még anyagilag is ők szorulnának segítségre.
Öröklési jogi téren is gyakran telefonálnak. Sajnos sokak életében
előfordul a váratlan halál kapcsán felmerülő kérdés: ki, mit, hogy
örököl.
Az autópálya-matrica kedvezmény is főleg az év elején felmerülő
kérdés. Az érdeklődés a jogosulti körre, valamint az intézés mikéntjére vonatkozik.
A NOE-FON vonalát hívják még segítségül egyesületi, alapítványi,
cégjogi, valamint működési kérdések tisztábban látása érdekében,
vagy eligazítás, megerősítés kapcsán.
Köteteink
„Nagycsaládosok meséi” címmel kötetet jelentettünk meg a korábbi
szépirodalmi pályázatra beérkezett legjobb pályaművekből, melyeket neves zsűritagok válogattak a kötetbe.
Nemzetközi tevékenységünk
Egyesületünk több nemzetközi szervezet tagja, így jelen vagyunk az
European Large Families Confederation (ELFAC), a Fédération
Européenne des Femmes Actives en Famille (FEFAF) és COFACE
Famielies Europe testületeiben. Az elmúlt évben számtalan, nemzetközi tevékenysége volt egyesületünknek:
Az elmúlt évben az alábbi fő események, nemzetközi tevékenységek
valósultak meg egyesületünkben:
1. IFFD Nemzetközi díjátadó, New York (január 30.)
2. COFACE, Prága (március 5-6.)
3. ELFAC elnökségi ülés, szakértői megbeszélés, Barcelona
(május 2-5.)
4. NOE csoport alakuló ülés, Brüsszel (május 14.)
5. COFACE közgyűlés, Brüsszel (május 15-16.)
6. EP gyakornoki program, Brüsszel (május)
7. IX. ELFAC Közgyűlés; Családok világtalálkozója, Szczecin
(június 1-3.)
8. COFACE Disability Expert Meeting, Sitges (június 25-26.)
9. European Youth Initiative for Future Families (EYIFF)
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workshop, Lisszabon (június 28-30.)
10. Time for Children konferencia, Riga (augusztus 9-10.)
11. IFFD International Adwocacy Workshop, Madrid (szept. 4-7.)
12. Találkozó Try + lengyel nagycsaládos szervezettel, Varsó
(szeptember 13. )
13. EYIFF Plus workshop, Budapest (szeptember 20-23.)
14. FEFAF közgyűlés, Varsó (szeptember 24-25.)
15. ELFAC szakmai konferencia „Family friendly municipalty
certificate”, Brüsszel (szeptember 25-26.)
16. COFACE Expert meeting: „Building sustainable and futureproof education systems: How can families contribute to a
paradigm shift?”, Graz (Október 4-5)
17. „Towards a Family-friendly Europe” konferencia, Brüsszel
(november 26-28.)
Tagkártya bővítés
2017-hez képest mintegy száz új elfogadóhellyel gyarapodtunk, így
jelenleg több mint 800 elfogadóhelyünk van erőfeszítéseinknek köszönhetően. Helyi szervezeteink folyamatosan bővítik a kedvezmények körét A kedvezmények listája a https://noe.hu/kedvezmenyek/
oldalon található, ahol tevékenységi kör szerint is kereshetők már a
kedvezményt nyújtó helyek. Újdonság, hogy honlapunkon már a teljes regisztrációt meg tudja tenni az a szolgáltató, aki elfogadóhely
szeretne lenni.
2018-ban kötött együttműködési megállapodások
• Együttműködést kötöttünk: a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetséggel, mely keretein belül tagjaink csoportosan részt vehetnek az „Együtt a vízen” programsorozaton és egyéb kedvezményes evezős programokon és táborokban. (2018. február 7.)
• A Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal, melynek keretében kedvezményesen látogathatják a nagycsaládosok a Budapesti Planetáriumot, az Uránia Csillagvizsgálót, valamint kedvezményesen fizethetnek elő tudományos és ismeretterjesztő
lapokra. (2018. március 22.)
Tagtoborzás
Elkészült a tagnyilvántartó rendszer fejlesztésének első üteme, az
online belépési felület és egy új komplex tagnyilvántartó program.
Tagnyilvántartásunkat összekapcsoltuk a hírlevélküldő rendszerrel.
Facebook oldalunkon is közzétettük az online belépés lehetőségét,
ennek hatására az új belépők száma megnövekedett, átlagosan
havonta mintegy 50 új tagcsalád csatlakozik egyesületünkhöz.
Facebook oldalunkon jelenleg több mint 16.200 like-nál tartunk.
Létrehoztuk a Nagycsaládos Szülők csoportját is, melyhez nagy örömünkre már több mint 12.020 család csatlakozott.

önkéntesei révén. Jelenleg 14 fő látja el a feladatokat a budapesti titkárságon, ill. a hét régióközpontunkban.
Eszközpark fejlesztése
2018-ban egy nagyobb beruházásunk volt a központi irodát szereltük fel egy nagyobb teljesítményű fénymásoló géppel.
8. Önellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák eszközökre,
forrásokra eredményre gyakorolt hatása
Önellenőrzésre az alábbi 2018. évben feltárt, a 2017. évet érintő gazdasági esemény miatt került sor:
– Az Atmedia Kft. 2018.01.09-én kelt, 2017.12.15-i teljesítésű,
A1810642/18 számlaszámú, a 2017. 12. havi reklám megjelenéseket tartalmazó bruttó 2.975.773 Ft összegű számlájának a
hitelesített másolata a fizetési felszólítást követően, 2018. 10.
hóban került a könyvelés részére átadásra.
Az önellenőrzéssel feltárt gazdasági esemény jelentős mértékűnek
minősült, emiatt a feltárt hibákkal érintett 2017. évi egyszerűsített
éves beszámoló korrekcióit a 2018. évi beszámoló középső oszlopa
tartalmazza.
A korrekció eszközökre és forrásokra gyakorolt hatása:
A korrekció a 2017. évi tárgyévi alaptevékenységből származó eredményt 2.976 eFt-al csökkentette, a rövid lejáratú kötelezettségeket
2.976 eFt-al növelte.
A korrekció eredménykimutatásra gyakorolt hatása:
A 2017. évi reklámköltség elszámolása az anyag jellegű ráfordításokat növelte 2.976 eFt-al.
A korrekció összesen 2.976 eFt-al csökkentette a 2017. évi alaptevékenységből származó eredményt.
9. Tájékoztató kiegészítések
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók és tisztségviselők javadalmazásának bemutatása:
Az Egyesületnek 2018. évben 22 fő főállású alkalmazottja volt, a
részükre 2018. évben kifizetett bér 46.431 eFt.
Megbízási jogviszonyban 18 főt foglalkoztatott az Egyesület,
részükre 2018. évben 9.438 eFt megbízási díj került kifizetésre.
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2018. évben tiszteletdíjban vagy
egyéb juttatásban nem részesültek, részükre csak a feladatuk ellátásához szükséges költségtérítések kerültek kifizetésre.
Tárgyévi eredmény elszámolása:

Honlap redesign
2018 nyarára egyesületünk honlapjának arculati frissítése lezárult. A
webdesign nemcsak új megjelenést kölcsönöz weboldalunknak,
hanem számos új fejlesztést takar: bankkártyás fizetés, blog modulok, Facebook integráció, issue beágyazás, partneroldali regisztrációs lehetőség kedvezményt kínálók számára stb.
Munkatársak
Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül több mint 12.000
tagcsaláddal tart kapcsolatot, az általa biztosított különböző rendezvényei, programjai, szakmai kiadványai, kistérségi találkozói,
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Az Egyesület tárgyévi eredménye 423 eFt, amelyből 300 eFt az
alaptevékenység és 123 eFt a vállalkozási tevékenység eredménye,
a 2018. 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 alátá-
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masztottak. A könyvvizsgáló adatai:
PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
MKVK nyilvántartási szám: 000645
A könyvvizsgáló személye: Jónásné Penner Ágnes
MKVK tagsági száma: 001448
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatást nem
nyújtott.
Környezetvédelem:
Az Egyesület tevékenységének jellegéből adódóan egyáltalán nem
termel és tárol veszélyes hulladékot, környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

10. Vagyoni, pénzügyi mutatók
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 (forgóeszközökkövetelések/rövid lejáratú kötelezettségek)
Hitelfedezetségi mutatók (követelések/
rövid lejáratú kötelezettségek)

A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló törvény előírásainak figyelembevételével készült.
Budapest, 2019. április 03.

Adatok %-ban
előző év tárgy év
25,16
52,27

21,71
64,12

61,37
1401

40,75
509,28

1317,2

479,72

83,8

29,56
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2018. évi Közhasznúsági melléklete
1. A szervezet azonosító adatai
név:
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
székhely:
1056 Budapest, Március 15. tér 8.
bejegyző határozat száma: Pk.60 107 /1989
nyilvántartási szám:
01-02-0000107
képviselő neve:
Kardosné Gyurkó Katalin
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A NOE közhasznú tevékenysége az alábbi területeken valósult meg:
– érdekvédelem, érdekképviselet
– egyedi esetekben való konkrét segítségnyújtás, konzultációk
intézményekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal,
– országos szinten a családokat érintő kérdésekben jogszabály-előkészítési munkában nagyon aktív részvétel,
– tanácsadó szolgálatok: jogi, szociális, életvezetési, nevelési,
egészségügyi, építési, NOE-FON,
– fogyasztóvédelem: együttműködés fogyasztóvédelmi szervezetekkel, közérdekű tudnivalók megjelentetése, egyedi esetekben
segítségnyújtás,
– adományközvetítések lebonyolítása,
– kedvezményes lehetőségek közvetítése,
– tagkártyára adott kedvezmények bővítése
– kedvezményes, ingyenes színház és hangversenyjegyek közvetítése
– kedvezményes, ingyenes sport és kulturális lehetőségek közvetítése
– helyi, régiós és országos rendezvények támogatása, szervezés
– jótékonysági adománygyűjtés és közvetítés a kisgyermeket nevelő családok számára
– családsegítés

2019. MÁJUS

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,
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)
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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 11
ezer 798 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:
Részvétel munkabizottságokban:
Továbbra is sok kérdés érkezett 2018-ban is a lakástámogatásokkal
kapcsolatban a NOE-hoz; a minisztériumoknak (EMMI, NFM)
adtunk jelzést a problémásabb esetekről.
Részvétel munkabizottságokban:
– a NOE szakértői munkája során aktívan részt vesz különböző testületekben tanácsadói, javaslattevői munkájával segítve a társadalmi folyamatok fejlesztését (pl. Népesedési Kerekasztal, Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, NEA Tanács, Nemzeti Önkéntes
Tanács, Életvédő Kerekasztal, Nemzeti Fenn-tartható Fejlődési
Tanács, Karitatív Tanács, UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottság). Egyes uniós és nemzetközi források operatív
programjaihoz kapcsolódó monitoring bizottságaiban szavazati
joggal rendelkező tagként vagyunk jelen (pl. Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottság, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Monitoring Bizottság, Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves
áttekintő ülés, Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság,
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Monitoring Bizottság). A magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok ülésein is közreműködik a NOE (pl. Legyen Jobb a
Gyermekeknek!, Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága, Kerekasztal a Fiatalokért, Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus
Munkacsoport, Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport,
Családi Életre Nevelés Munkacsoport, Logopédia-BTMN
Munkacsoport, a Köznevelési Kerekasztal Gyermek, tanulói életutak munkacsoportja).
Szakmai (szociális és családügyi) konferenciák rendszeres és aktív
résztvevői vagyunk.
– tankerületi tanácsokba NOE delegáltak küldése
– 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 ( IFFD, ELFAC,
FEFAF, COFACE). Rendszeresen résztvevői vagyunk a
COFACE szakértői találkozóinak. Múlt évben az alábbi ilyen
megbeszéléseken voltunk jelen: COFACE Disability Expert
Meeting, Sitges, Június 25-26; COFACE Expert meeting,
Október 4-5, Graz – „Building sustainable and future-proof
education systems: How can families contribute to a paradigm
shift?”. Továbbá részvétel az IFFD által szervezett International
Adwocacy Workshop-on (szeptember 4-7., Madrid).
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Az elmúlt négy év tapasztalata alapján meg tudjuk erősíteni, hogy
a NOE neve nemzetközileg is jól cseng, számít a véleményünk, nélkülünk nem teljes egyetlen európai családszervezet sem és sok
ország kisebb, kevésbé jól szervezett nagycsaládos egyesülete minket tekint példaképének.
– részvétel a Gyermekjogi Civil Koalícióban;
– a HÖOK szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos javaslatainak bemutatása a NOE közgyűlésén a HÖOK képviselői által
– egyedi megkeresésre való konkrét segítségnyújtás, konzultációk
intézményekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal: legtöbb megkeresés (telefonon és emailben) a CSOK kapcsán érkezett, továbbá a csed, gyed és táppénz ügyköréből.
A kilakoltatás problémája is többször felmerül. Ilyenkor segítséget
tudunk nyújtani a bajban lévő család eligazításában, hogyan tud
további segítséget kérni, milyen fórumhoz forduljon.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem
megnevezése

Vagyonelem
értéke

Felhasználás
célja

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

Előző év
11.102
96.153

Tárgyév
3.442
66.479

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Előző év
Tárgyév
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
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)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Előző év
(eFt)
417.868

Tárgyév
(eFt)
283.262

843
-

651
-

417.025
389.906
101.543
389.747
27.962

1.596
281.015
282.839
91.469
282.487
423

1500 fő 1500 fő
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Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0]
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Nem

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]
Adatok ezer forintban.

Budapest, 2019. április 03.

Mutató teljesítése
Igen Nem
Igen Nem
Igen Nem

NOE képviselője

EL L ENŐRZŐ BIZOTTSÁ GI JEL ENTÉS

Az Ellenőrző Bizottság 2018. évi jelentése
A NOE Ellenőrző Bizottsága Egyesületünk 2018. évi tevékenységének vizsgálata során a következő megállapításokat teszi, és terjeszti a
2019. évi közgyűlés elé.
1./
Az Ellenőrző Bizottság áttekintette az Elnökség által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat: az egyszerűsített éves beszámolót, annak
részét képző kiegészítő mellékletet, a közhasznúsági mellékletet, illetve a könyvvizsgálói jelentést.
Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés elé terjesztendő egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági beszámolót elfogadásra javasolja
szóbeli kiegészítéssel.

Budapest, 2019. április 12.
Balázsi Csilla
EB elnök

2019. MÁJUS
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NE MZ E T K ÖZ I PR OJE K T B E SZ Á MOL ÓJA

Beszámoló a nemzetközi családügyi projekt 2018. évi
tevékenységéről
A NOE 2018 januárjában a KCSSZ-től vette át a NOE korábbi
elnöke, Szabó Endre által megálmodott, és az EMMI támogatásával 2015 óta megvalósított nemzetközi családügyi projekt szervezését. A program 2018-ban is a korábban kialakított három pillér
mentén folytatódott: az ifjúsági pilléren, a mentorálási pilléren,
illetve a szakmai pilléren alapulva dolgoztuk ki az éves munkatervet. Általános alapelvként szem előtt tartottuk a magyar családpolitika és a családbarát Magyarország jóhírének terjesztését. A nemzetközi projektet a program megvalósításában több éve együtt dolgozó Eplényi Kata, Liziczayné Kovács Zsófia és Mihálffy Andrea
vitték a Titkárság dolgozóinak sokrétű segítségével, Joó Kinga
nemzetközi elnökhelyettes irányítása alatt. A fent említett irányelvek mentén a 2018-as évben sokféle program valósult meg.
Júniusban a lengyelországi Szczezinben 98 fővel részt vettünk a
lengyel nagycsaládos szervezet, a Trzy Plus által megvalósított
Európai Nagycsaládos Találkozón és az ezzel párhuzamosan
szervezett ELFAC konferencián.
Sikeresen működtünk együtt Gál Kinga európai parlamenti képviselő asszonnyal egy Európai Parlamenti gyakornoki program
megvalósításában. Ennek keretében Képviselő asszony kétszer
négyhetes időszakra fogadott egy-egy pályázat útján kiválasztott
nagycsaládos fiatalt.
A KCSSZ által évekkel ezelőtt megkezdett európai ifjúsági munkatalálkozók (EYIFF, vagyis European Youth Initiative for Future
Families) sorozata is folytatódott. Az ötödik ifjúsági munkatalálkozón Lisszabonban 12 országból 31 kiválasztott fiatal vett részt.
Az esemény társszervezője a portugál nagycsaládos egyesület, az
APFN (Associaçao Portuguesa de Famílias Numerosas) volt, akik
a szervezés mellett a program költségeiből is komoly szerepet vál-
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laltak. A 3 napos angol nyelvű találkozó központi témája a digitalizáció családokra, családi kapcsolatokra és a családi értékekre
vetett hatása volt. Szeptemberben került sor a programsorozat első
emelt szintű változatára (EYIFF Plus) Budapesten. Az eseményre a korábbi mintegy 130 résztvevőnk közül a legelhivatottabbnak
és legtehetségesebbnek mutatkozó 27 fiatalt hívtuk meg, Európa 11
országából. Az EYIFF Plus program nem titkolt célja egy „fiatal
elit” képzése is, akik a jövőben remélhetőleg hatással és befolyással lesznek saját országuk családpolitikájának formálására, illetve
aktív szerepet vállalnak családszervezetekben végzett munkában.
Novemberben a nemzetközi családügyi projekt keretében Hölvényi
György európai parlamenti képviselő úrral karöltve immár negyedik alkalommal szerveztünk családügyi konferenciát Brüsszelben. A „Towards a Family-friendly Europe” címmel megrendezett
konferencián a projekt anyagi forrásainak köszönhetően 50 fő
kiutazását és részvételét tudtuk biztosítani. Az eseményre előadóként meghívást kaptak az európai parlamenti képviselőkön túl az
EYIFF programsorozatot képviselő fiatalok, valamint családpolitikával és családüggyel foglalkozó szakemberek, illetve családügyi
aktivisták. A konferencia keretében került sor a NOE nemzetközi
díjának átadására is, amelyet ez alkalommal Raul Sanchez, az
ELFAC főtitkára kapott meg.
A szervezők bíznak abban, hogy a NOE a rendezvényeken átadott
szakmai ismeretek és élmények sokakat erősítettek meg a család
mint érték megőrzése iránti elkötelezettségben; példát mutatva más
európai országok felé is.

(Az összefoglalót írták: Eplényi Kata, Liziczayné Kovács Zsófia,
Mihálffy Andrea)
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A L A P S Z A B Á LY - MÓ D O S ÍT Á S I J AVA S L AT
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Alapszabály
változásokkal egységes szerkezetbe foglalva
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) közgyűlése a 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alábbiakban állapÍtja meg a NOE
egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.
A törölt rendelkezéseket áthúzással, az újonnan felvett rendelkezéseket pedig aláhúzással jelöljük.
1.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
(1) A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (továbbiakban az: Egyesület betűjelevagy NOE) célja:
a.) az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése;
b.) a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata;
c.) felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek;
d.) a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.
(2) Az Egyesületet a fenti célok érdekében tevékenykedő nagycsaládos tagegyesületek, helyi csoportok és egyéni tagok alkotják.
(3) Az Egyesület székhelye 1056 Budapest, Március 15. tér 8. I. 1.
(4) Az Egyesület pecsétje kör alakú,„Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest” szélfelirattal. A pecséten azonosításra alkalmas
további jelölés is szerepelhet.
(5) Az Egyesület jogi személy.
2.§ AZ EGYESÜLET FELADATAI
(1) Az Egyesület az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott cél érdekében:
a.) szorgalmazza és segíti a nagycsaládos tagegyesületek és csoportok létrejöttét és működését, valamint tapasztalatcseréjét, a nagycsaládos tagegyesületek és helyi csoportok közötti megfelelő információáramlást és együttműködést;
b.) elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását;
c.) javaslatokat terjeszt elő az illetékes állami, politikai és társadalmi szervekhez és szervezetekhez a családokat, különösen a nagycsaládokat érintő ügyekben;
d.) törekszik a nagycsaládok politikai, gazdasági, társadalmi és erkölcsi jelentőségének megismertetésére és elismertetésére;
e.) ösztönzi az egymást követő nemzedékek harmonikus viszonyának kialakítását, segíti a több generáció együttélési feltételeinek
megteremtését.
(2) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3.§ AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE
(1) Az Egyesület közhasznú tevékenységet végző civil szervezet, mely a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, és a közhasznú jogállás
megszerzéséhez és fenntartásához megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.
Közfeladatok
A gyermek(ek)et nevelő nők és férfiak,
illetve más hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése.
(tanácsadás, kiadványok szerkesztése,
jogsegély nyújtása)
Az Alaptörvény L. cikke, illetve a XV. cikkének 3. pontja;

Családokkal, családi élettel kapcsolatos emberi és
állampolgári jogok védelme.
[telefonos, e-mailes jogsegély (NOEFON,
illetve személyes jogsegély
biztosítása szükség esetén, problémák
közvetítése a döntéshozók felé,
életvezetési tanácsadás, képzések
tartása, ismeretterjesztés)]

2019. MÁJUS

Jogszabályi helyek
Az Alaptörvény L. cikke, illetve a 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 kiskorú gyermeket nevelő szülők fokozott védelmének a kötelezettségét
mondja ki a foglalkoztatás terén.
Az Alaptörvény VI. Cikk 1. pont alapján;
A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 1. § (1)
bekezdése az bekezdése az állam, az önkormányzat és más szervek, szervezetek feladatává teszi a gyermekek jogainak érvényesítését, a segítségnyújtást a szülőknek feladataik teljesítéséhez, illetve a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetését. Az 1. § (3)
bekezdés kimondja, hogy az állam a nemzet fennmaradását bizto-
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sító népesedési folyamatok érdekében külön törvényekben foglaltak szerint támogatja a gyermekvállalást, és segíti a szülők gyermekvállalási szándékainak megvalósulását. A törvény 15–20. §-ai
mondják ki a családok védelmét a foglalkoztatás terén.
Családsegítés, családok számára jogi és szociális ügyekben segítségnyújtás.
(jogsegély nyújtása, ismeretterjesztő
anyagok megjelentetése)

A szociális igazgatásról szóló 19971993. évi III. törvény 57. § (1)
bekezdés e) és h) pontjai, melyek a szociális alapszolgáltatások
közé sorolják a családsegítést, illetve a támogató szolgáltatásokat,
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. §, mely a személyes gondoskodás
igénybevételérőligénybevételének önkéntességéről rendelkezik.
A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 6. §, mely
állami feladatnak írja elő a családbarát szemlélet kialakítását,
továbbá azt, hogy a családok minél egyszerűbben jussanak hozzá
az őket megillető szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz.
Alaptörvény VI. cikk;

Családi életre nevelés.
(előadások, kiadványok szerkesztése,
programok szervezése)

Gyermek- és ifjúságvédelem,
gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet.

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 alapés középfokú oktatási intézményekben folytatott oktatás tárgya.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (1)
bekezdése állami feladatként határozza meg az alapfokú és középfokú oktatás biztosítását.
Alaptörvény XVIII. cikk (1) bekezdés, mely a gyermekek foglalkoztatásának tilalmáról szól.

(kapcsolattartás más
szervezetekkel, állami
szervekkel, kérdések,
problémák jelzése, jogsegély,
tanácsadás, előadások,
programok szervezése,
jogszabály-előkészítésben
való részvétel)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 39. §-a, mely a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait sorolja fel. (A 2011. évi CLXXXIX. törvény az önkormányzatokról 13. § 8. pontja utalja az önkormányzatok feladatai
közé a gyermekjóléti szolgáltatások ellátását.) Az 1997. évi
XXXI. törvény 11. § (1) bekezdése mondja ki a gyermeki jogok
védelmét; a 12. § (2) bekezdés a szülő jogát rögzíti, mely szerint
gyermeke neveléséhez segítséget, a gyermeke nevelését érintő
ellátásokról pedig tájékoztatást kaphat.

A munkaerőpiacon a hátrányos helyzetű rétegek,
különösen a gyermeket nevelők segítése.

A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 13. §-a,
mely a kiskorú gyermek jogát mondja ki a legmagasabb szintű
testi-lelki egészséghez, fejlődéshez, családban való nevelkedéshez.
Alaptörvény XVIII. cikk (2) bekezdés, mely kimondja a fiatalok
és a szülők munkahelyi védelmét.

(jogi és szociális kérdésekben segítségnyújtás, kiskorú
gyermekek napközbeni
gondozása és felügyelete,
szünidős programszervezés;
konkrét, napközbeni felügyelet
megvalósításának
kezdeményezése)
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A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény preambuluma, mely kimondja, hogy az állam segíti a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetését; a 4. § (2)–(3) bekezdése, mely állami
feladatként írja elő a kiskorú gyermekek napközbeni gondozását,
felügyeletét, hogy ezzel a szülők munkavállalását segítse.
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Egészségügyi felvilágosítás.
(előadások, kiadványok
szerkesztése, programok
szervesztése, különböző
fórumokon ismeretterjesztési
tevékenység, tanácsadás)

Környezeti nevelés.
(előadások, kiadványok
megjelentetése, programok
szervezése, együttműködés
más szervezetekkel)

Fogyasztóvédelmi
ismeretterjesztés.
(jogsegély, ismertetők
megjelentetése)
Határon túli magyar
családszervezetek
működésének segítése.
(közös programok, együttműködés)

Az ebben a pontban felsorolt szolgáltatások ingyenesek, és egyesületi tagságtól függetlenül minden három- és többgyermekes családnak rendelkezésére állnak. Lehetőség szerint az Egyesülethez forduló kisebb családokat is segíteni kell. Az Egyesület a honlapján
(www.noe.hu) és saját kiadványaiban közzéteszi az e pont szerinti
nyilvános szolgáltatásait és azok igénybevételének módját.
(2) Az Egyesület célját és feladatátfeladatait elsősorban az alábbi
eszközökkel valósíthatja meg:
a.) anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatásával és felhasználásával a nagycsaládosok gondjainak enyhítése érdekében;
b.) felvilágosító munka végzésével a családok törvényes lehetőségeiről;
c.) gazdasági társaságok létrehozásával és fenntartásával;
d.) előadások, tanfolyamok, kongresszusok és egyéb fórumok szervezésével;
e.) külföldi és belföldi intézményekkel és a külföldön és belföldön
élő nagycsaládokkal és szervezeteikkel történő kapcsolatok kialakításával és az együttműködésből eredő lehetőségek kihasználásával;
f.) a NOE tevékenységét érintő, népszerűsítő folyóiratok és más
kiadványok közzétételével;
g.) ösztöndíjak alapításával, pályázatok kiírásával;

2019. MÁJUS

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;
Azegészségügyrőlegészségügyi alapellátásról szóló 19972015. évi
CLIVCXXIII. törvény 881. § (2) bekezdés b) pont ba)pontja
alpontja pedig az alapellátás egyik céljaként határozza meg az
egészségügyi felvilágosítás biztosítását.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 313. § (1) bekezdés 11. pontja a helyi önkormányzati feladatok között sorolja fel a helyi környezet- és természetvédelmet;
A természet védelméről szóló 19961995. évi LIII. törvény 2. § (1)
bekezdés ed), f) pontja és 22. §-a határozza meg ezen kívül a természetvédelemmel kapcsolatos nevelés kereteit. AE törvény 64. §
(1) és (2) bekezdése kimondja, hogy a –Kt. 54–55. §-ában foglaltakon túl, a természet védelmével kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási intézményben oktatni kellismeretek oktatása állami feladat, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az
ismereteknek az oktatásával–, abba az állami, önkormányzati
intézmények és más szervezetek bevonásával – intézményeken
kívüli szervezeteket is bevonva, elő kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi kultúrája növekedjen.
A fogyasztóvédelemről szóló 19961997. évi CLV. törvény 17. §
(2) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi oktatás elsősorban állami feladat, melyet [17. § (5) bekezdés] pl. fogyasztóvédelemmel
foglalkozó egyesületekkel együttműködve lát el.
Alaptörvény Alapvetés D) Cikk
A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.
06 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 5597. § c) pontja, mely
kimondja, hogy a(zaz emberi erőforrásokért felelős miniszter koordinálja a határon túli ifjúsággal való együttműködés rendszerét.

h.) érdekképviseleti feladatkörében az illetékes szervekhez történő
javaslatok előterjesztésével és egyedi kérelmek támogatásával,
valamint az egyéb érdekképviseletekkel rendszeres kapcsolattartás,
konzultáció, koordináció és lehetőleg közös fellépés útján;
i.) a nagycsaládok fogyasztóvédelmével, a nagycsaládosok
fogyasztói jogainak védelmével;
j.) ifjúsági tagozat létrehozásával.
(3) Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a közhasznú Egyesületekreegyesületekre vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályok szerint honlapján (www.noe.hu)
közzéteszi, kiadványaiban nyilvánosságra hozza.
4. § AZ EGYESÜLET TAGJAI
(1) Az Egyesület tagja
a.) rendes,
b.) tiszteletbeli,
c).) pártoló
tag lehet.
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(2) Az Egyesület rendes tagja lehet
a.) mindenki, aki saját háztartásában legalább három gyermeket
nevel vagy nevelt fel, egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, és vállalja az Egyesület feladatainak megvalósításában való közreműködést, valamint vállalja és teljesíti a tagdíj rendszeres megfizetését.,,
illetve mindezen személyek saját háztartásában gondozott, kiskorú
vérszerinti, vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt vagy
saját háztartásban gondozott gyermeke.
b.) minden olyan nagycsaládos Egyesületegyesület, amelynek célkitűzései és tagsági feltételei összhangban állnak az Egyesület jelen
alapszabályában foglaltakkal, valamint vállalja és teljesíti a tagdíj
rendszeres megfizetését. A nagycsaládos tagegyesületek:
– A NOE Alapszabályát elfogadó és rendes tagként belépő nagycsaládos egyesületek.
– A nagycsaládos tagegyesületek a nagycsaládosok öntevékeny,
jogi személyiséggel rendelkező szervezetei, amelyek működési
területükön alapszabályuknak megfelelően szervezik és mozgósítják tagságukat céljaik megvalósítására.
(3) Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki a nagycsaládosok vagy a gyermekek érdekében kiemelkedő tevékenységet
végez. A tiszteletbeli tagitag cím megszerzéséhez a közgyűlés
határozata szükséges.
(4) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) vagyoni hozzájárulásával támogatja az Egyesület
tevékenységét.
(5) A rendes és a pártoló tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A jelentkezőketjelentkezők felvételéről az elnökség
veszi fel.egyszerű szavazati többséggel, a belépési nyilatkozat kézbesítését és az adott időszakra esedékes tagdíj beérkezését követő
30 napon belül dönt, döntéséről az érintettet írásban értesíti. A felvételt megtagadó határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban a közgyűléshez fellebbezésnek van
helye. A fellebbezés elbírálása tekintetében a közgyűlés a fellebbezés közlését követő ülésén egyszerű szavazati többséggel dönt.
(6) Kiskorú tagnak minősül azon személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, illetve házasságkötéssel sem vált nagykorúvá
és jelen alapszabály szerint az Egyesület tagjának minősül. A kiskorú tag kizárólag törvényes képviselőjének jognyilatkozata mellett válhat az Egyesület tagjává az alábbiak szerint:
a) a 14. életévét be nem töltött kiskorú személy helyett törvényes
képviselője tehet belépési nyilatkozatot;
b) a 14. életévét betöltött kiskorú személy belépési nyilatkozatához
pedig törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
(7) A kiskorú tag szavazati jogát törvényes képviselője jogosult
gyakorolni az Egyesület közgyűlésén azzal, hogy a kiskorú helyett
e szavazati jogot kizárólag a kiskorú tagnak csak egy törvényes
képviselője jogosult gyakorolni. A kiskorú tag az Egyesület tisztségére nem választható. A kiskorú tag az Egyesület közgyűlésén
tanácskozási joggal jogosult részt venni. A kiskorú tag tagdíj-fizetési kötelezettségét törvényes képviselője teljesíti.
(8) A kiskorú tag tagsági jogviszonya minden további jognyilatkozat nélkül azzal a nappal megszűnik, amennyiben és amikor valamennyi törvényes képviselőjének tagsági jogviszonya a jelen alapszabály rendelkezései alapján megszűnik.
(9) Amennyiben a tag gyermeke kiskorúsága alatt az Egyesület
tagja lett, a nagykorúsága elérésekor a tagsági jogviszonya automatikusan megszűnik.
(10) Az Egyesület tagja az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával
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nem felel.
5. § A TAGOKTAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
(1) A rendes tagoktag jogai:
a.) Azaz Egyesület bármely tisztségére megválasztható a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezésétrendelkezéseit figyelembe
véve.
b.) személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján részt vehet
az Egyesület közgyűlésének munkájában. A tagot csak érvényes
tagsággal rendelkező, a képviseletre meghatalmazott tagtársa képviselheti az Egyesület közgyűlésén. Egy meghatalmazott tag legfeljebb 150 szavazati jogot gyakorolhat. Az érvényes meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat lehet; a kiskorú tagokattagot törvényes képviselőikképviselője külön meghatalmazás nélkül képviselhetikképviselheti az egyesület közgyűlésén, illetve a kiskorú tagoktag képviseletére a kiskorú tag törvényes
képviselőikképviselője teljes bizonyító erejű magánokirati vagy
közokirati formában meghatalmazást adhatnakadhat más, érvényes
tagsággal és szavazati joggal rendelkező tagnak.
c.) javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat az Egyesület illetékes szervéhez;
d.) részt vehet az Egyesület pályázatain;
e.) családtagjaival együtt igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit, részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain.
(2) A rendes tag kötelezettségei:
a.) működjék közre az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak
megvalósításában;
b.) tartsa meg az alapszabály és más belső szabályzatok előírásait;
c) rendszeresen fizesse meg a tagdíjat.
(3) A tiszteletbeli tag jogai:
a.) jogosult tanácskozási joggal részt vehetvenni az Egyesület közgyűlésein;
b.) jogosult javaslatokat, indítványokat tehettenni az Egyesület illetékes szerveihez;
c.) részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain;
d.) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeita
tagokat megillető kedvezményeket.
e.) köteles a NOE célkitűzéseivel összhangban álló, ahhoz méltó
életvitelt folytatni.
(4) A pártoló tag jogai:
a.) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein;
b.) javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveihez;
c.) a természetes személy pártoló tag részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain;
d.) a jogi személy pártoló tagot megillető egyéb jogokat a vele
kötöttmegkötött szerződés tartalmazza.
(5) A pártoló tag kötelezettségei:
a.) segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
b.) teljesítse a vállalt vagyoni hozzájárulást.
6. § A TAGSÁGTAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
(1) A rendes tagság és a pártoló tagság megszűnik:
a.) a tag kilépésével;
b.) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával;
c.) a tag kizárásával;
d.) a tag elhalálozásával vagy jogutód nélküli megszűnésével,;
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e.) az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén.;
f.) a kiskorú tagnak a jelen alapszabály 4. § (8) és (9) bekezdése
szerinti esetben.
(2) A tag az Egyesületből az elnökséghez címzett írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A bejelentés kézbesítésének napján a tagsági jogviszony megszűnik.
(3) Ha a tag nem felel meg az Alapszabályban vele szemben előírt
feltételeknek és kötelezettségeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület elnöksége dönt.
ad c.)
(4) A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát, célját vagy
közgyűlési, elnökségi határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartása, továbbá az egyesület vagy a tagság jogát megsértő
magatartása esetén az elnökség – tiszteletbeli tag esetén a közgyűlés – a fegyelmi és etikai bizottság kizárási eljárás lefolytatását
követően hozott határozati javaslata alapján elnökségi figyelembevételével határozattal kizárhatja az Egyesület bármely tagját.
(5) Valamely tag kizárása iránti eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti az elnökségnél az arra okot adó körülményről történő tudomásszerzést követő 60 napon belül. Az elnökség a kizárás iránti eljárás megindításáról 30 napon belül írásban
tájékoztatja az érintett tagot a kizárásra okot adó körülmények,
valamint az elnökségi ülés időpontja megjelölésével úgy, hogy az
érintett tag az értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye.
(6) Az érintett tagnak az elnökségi ülésről – szabályszerű értesítés
ellenére – történő távolmaradása nem képezi akadályát a kizárás
iránti eljárás lefolytatásának.
(7) Az érintett tag a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő.
(8) Az elnökség a fegyelmi és etikai bizottság határozati javaslatának átvételét követő 30 napon belül – melyet indokolt esetben
további 30 nappal meghosszabbíthat – dönt a kizárás kérdésében.
A kizárásról szóló, írásba foglalt és indokolással ellátott határozatnak ismertetnie kell a határozat alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, valamint a jogorvoslati lehetőséget. A döntésről a kizárás iránti eljárással érintett tagot a döntés meghozatalától számított
15 napon belül írásban értesíteni kell.
(9) A tagotfegyelmi és etikai bizottság a javaslatának kidolgozása
tekintetében jelen alapszabály 15. § rendelkezése szerint jár el.
(10) A tag a kizáró határozattal szemben a közgyűléshez írásban
intézett fellebbezésnek van helye, a döntés kézbesítésétől számított
15 napon belül közölt fellebbezéssel élhet. A fellebbezést követő
rendes vagy rendkívüli közgyűlés az ügyben határozatot hoz,
melyet indokolással ellátva a jogorvoslati lehetőség ismertetésével
írásban az érintett tudomására hoz. A közgyűlés határozatával
szemben fellebbezésnek nincs helye.
A(11) A kizárásról szóló közgyűlési határozat hatályon kívül
helyezése iránt az érintett tag keresetet terjeszthet elő a közléstől
számított 30 napon belül az Egyesület székhelye szerinti törvényszékhez.
(12) A kizárt tag tagsági jogviszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján vagy fellebbezés benyújtása
esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi kizáró határozatot helybenhagyja – illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a
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bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja – a
közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg.
7. § AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, MŰKÖDÉSÉNEK
ALAPVETŐ ELVEI, ÉS SZABÁLYAI
(1) Az Egyesület szervezeti felépítése:
a.) központi vezető testületek, munkabizottságokállandó bizottságok és munkacsoportok;
b.) helyi csoportok.
(2) Az Egyesületet aharmadik személyek, hatóságok és más szervek előtt, valamint a nemzetközi kapcsolatokban az elnök képviseli. Az elnök ezt a jogát esetenként vagy egyes feladatköröket illetően az Egyesület más tagjára tartósan is átruházhatja.
Az Egyesület ügyintéző szerve – a főtitkár vezetésével – a titkárság.
(3) Az Egyesület központi vezető testületei:
a.) ügydöntő testületek:
– a közgyűlés,
– az elnökség;
b.) tanácskozó testület:
– a választmány.
(4) A központi vezető testületek működésére vonatkozó közös szabályok:
a.) Amennyiben a vezető testület összehívására jogosult tisztségviselőaz Egyesület elnöke az ülést határidőn belülre nem hívja
össze, úgy az ülést összehívhatja az Egyesület elnöke,valamelyik
elnökhelyettese vagy az ellenőrző bizottság elnöke.
b.) A vezető testületek ülései – a jogszabályban meghatározott
kivételekkel – nyilvánosak. A jelenlévő, szavazásra jogosultak kétharmados támogatásával a testület a személyiségi jogok védelmében egyes napirendi pontok megtárgyalására zárt ülést rendelhet el.
c.) A vezető testületek határozataikat általában– jelen alapszabályban külön nevesített eltérés hiányában – egyszerű szótöbbséggel
hozzák meg.
d.) A szavazás általában nyílt, ha azonban a testület jelenlévő tagjainak az egyharmada vagy a személyében érintett tag arra irányuló javaslatot terjeszt elő, titkos szavazást kell elrendelni. A választmány és az elnökség tagjait titkos szavazással kell megválasztani.
e.) A vezető testület határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja meghatározása szerinti közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesülmentesülne, vagy bármilyen más előnyben
részesülrészesülne, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt, akivel a határozat szerint szerződést kellkellene kötni;
továbbá aki ellen a határozat alapján pert kellkellene indítani; akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi
személynekaz Egyesületnek nem tagja, aki a döntésben érdekelt
más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.
(Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, valamint az Egyesület minden tagjának nyújtott, a 2.
és 3. §-ban leírt célok szerinti juttatás.),
f.) A vezető testületek határozatai ellenkező rendelkezés híján az
ülést követő naponhiányában az adott döntés közlésének napján
lépnek hatályba.
g.)
Az ülések rendje:
– általános szabályként napirendre csak kellő időbena közgyűlési
ülés tekintetében az ülés napját legalább 8 nappal, az elnökségi ülés
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tekintetében pedig legalább 4 nappal megelőzően írásban előterjesztett javaslat tűzhető, soron kívül csak egyszerű szótöbbségi szavazással sürgősnek nyilvánított ügyek tűzhetők napirendre;
– az ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő ügyben
hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultaknak legalább
háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak;
– kiemelt ügyeket testületi határozat minősített többségű döntésre
utalhat;
– a testületi ülésekről írásbeli anyag vagy – az érintettek hozzájárulása esetén – hangfelvételt, és az üléstől számított 8 munkanapon
belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. A hangfelvételt egy évig
meg kell őrizni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlevők
nevét (közgyűlés esetében a névsor helyett a mandátumvizsgáló
bizottság jelentése a jegyzőkönyv melléklete), a napirendet és az
egyes napirendi pontokkal kapcsolatban elfogadott döntéseket,
felelősöket, határidőket. A döntéseket digitális adathordozón is
rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a testületnek az ülésen kijelölt két
tagjával hitelesíttetni kell. A döntésekről az érintetteket a lehető
leghamarabb értesíteni kell: egyes személyeket, csoportokat vagy
tagegyesületeket érintő kérdésekben levélben (fax, e-mail), a tagság egészét érintő határozatokat pedig a NOE Levelek következő
számában kell közzé tenni;
– nem egyhangú határozat esetén a szavazati arányt is rögzíteni kell
a jegyzőkönyvben, továbbá, ha a kisebbség ezt kéri, a jegyzőkönyvben a kisebbségi véleményt és a szavazatok név szerinti
megoszlását is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
h.) iratbetekintés: az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok, dokumentumok nyilvánosak, azokba – a
Titkárságtitkárság vezetőjével történő előzetes egyeztetést követően, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó jogszabályok keretei között – bárki betekinthet. Az Elnökségelnökség
köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy
által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve
jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
i.) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak igénybevételi
módját és az Egyesület beszámolóját azok keletkezésétől számított
8 (nyolc) napon belül közzé kell tenni az Egyesület által működtetett www.noe.hu honlapon.
j.) A választmány, az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjait 4
évi időtartamra kell megválasztani. A tisztségviselők megbízatásuk
lejártát követően újraválaszthatók. Amennyiben az újraválasztással
az egymást követő megbízások együttes időtartama ugyanazon
személy esetében 8 évet meghaladna, úgy az elnökségnek csak az
lehet megszakítás nélkül 8 évnél tovább tagja, akit a közgyűlés legalább 75 %-os többséggel választ meg elnökségi tagnak vagy póttagnak.
(5) Az Egyesület bármely vezető testülete az általa valamilyen
tisztségre megválasztott személyt visszahívhatja, ha az érintett személy törvénysértést követett el, illetve tevékenységével megsértette az Egyesület Alapszabályátaz Egyesület célját, tagságát, jelen
alapszabály vagy jogszabály rendelkezését súlyosan vagy ismételten megsértette, vagy veszélyezteti az Egyesület érdekeit, és vele
szemben az ellenőrző bizottság vagy a fegyelmi és etikai bizottság,
illetve az Egyesület bármelyik vezető szerve visszahívást javasolt.
(6.(7) Nem lehet tagja az Egyesület vezető testületének elnökségé-
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nek, ellenőrző bizottságának az a személy, akinek megválasztása a
mindenkor hatályos jogszabályok által felállított összeférhetetlenségi szabályokba ütközik, vagy aki politikai párt vezető testületének tagja.
8. § A KÖZGYŰLÉS
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlést a rendes tagok alkotják. A közgyűlésen tanácskozási joggal a tiszteletbeli és a pártoló tagok is részt vehetnek.
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az Alapszabály, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat
elfogadása és módosítása;
b.) a választmány, az elnökség, a fegyelmi és etikai bizottság, valamint az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása vagy visszahívása;
c.) az Egyesület éviéves beszámolójának, költségvetésének elfogadása és az éves tagdíjaknak a megállapítása, a zárszámadás jóváhagyása;
d.) az éves beszámoló közhasznúsági mellékletének elfogadása;
e.) a választmány és az elnökség éves beszámolójának elfogadása
az általános határozathozatali szabályoknak megfelelően;
f.) szétválás vagy más Egyesülettel való egyesülés elhatározása;
g.) a megszűnés kimondása és ilyen esetben döntés az Egyesület
vagyonának hovafordításáról, a végelszámoló kijelölése;
h.) döntés tiszteletbeli tag cím adományozásáról;
i.) az elnökség határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása;
j.) az elnökség, a fegyelmi és etikai bizottság, valamint az ellenőrző bizottság tagjainak felmentése;
k.) döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabályok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak, vagy amelyeket a választmány a közgyűlés elé terjeszt.
Az Alapszabály módosításához, valamint az f.) pont szerinti határozat érvényességéhez a közgyűlésen szavazati joggal jelen lévő
tagok kétharmados többségű szavazata szükséges.
Az Egyesület céljának módosításához, valamint a g.) pont szerinti
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozottmeghozott határozata szükséges.
9. § A KÖZGYŰLÉS SZABÁLYAI
(1)
a.) A közgyűlést évenként össze kell hívni. A közgyűlés helye
helyszíne az Elnökségelnökség döntése alapján eltérhet az
Egyesület székhelyétől. A rendes évi közgyűlés összehívásáról, az
ülést legalább két hónappal megelőzően, a főtitkár az elnök gondoskodik a napirend egyidejű közlésével. A napirendet a főtitkár az
elnökkel közösenaz elnökség állítja össze azzal, hogy az elnök
kötelezően megtárgyalandó napirendi pontot jogosult meghatározni. A közgyűlés összehívásáról szóló értesítést és a napirendet a
tagokhoz írásban (akár postai, akár elektronikus úton az Egyesülethez bejelentett e-mail címre) kell eljuttatni, vagy közzétenni az
Egyesület lapjában, és ezeknek legalább egyike mellett közzétenni
az Egyesület honlapján: www.noe.hu. Az elnökség rendkívüli közgyűlést a napirend közlésével együtt szükség esetén bármikor
összehívhat. Az ellenőrző bizottság vagy, illetve a szavazásra jogosult tagok egyharmada vagy a bíróság indítványára az elnökség
köteles összehívni a közgyűlést. Rendkívüli közgyűlésre annak
időpontja előtt legalább 3 héttel kell a tagokhoz eljuttatniírásban el
kell juttatni a napirend-javaslatot is tartalmazó meghívót írásban az
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e pontban írottak szerint.
b.) A közgyűlési meghívónak az Egyesület honlapján történő közzétételét követő 15 napon belül a tagok és az Egyesület szervei kérhetik a főtitkártólaz elnökségtől a napirend kiegészítését a kérelem
indokolásával. A kiegészítésről a főtitkáraz elnökség dönt. Ha az
elnökség a kiegészítési javaslatot nem fogadja el, annak napirendre vételéről a közgyűlés döntése kérhető. A kiegészített, illetve a
közgyűlési döntést igénylő kiegészítési javaslatot is tartalmazó
napirendet a közgyűlés előtt legalább egy héttel minden tag számára megismerhető módon kell közzétenni.
c.) A közgyűlést közvetlenül megelőző elnökségi ülésen az elnökség megválasztja a mandátumvizsgáló bizottság elnökét és tagjait.,
akiknek a nevét a közgyűlési jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A
mandátumvizsgáló bizottság feladata a közgyűlésen megjelent
tagok mandátumának, a meghatalmazottak és a küldöttek megbízásának megvizsgálása és a szavazati jog igazolása. A vizsgálat eredményéről és ezzel a közgyűlés határozatképességéről a bizottság
elnöke jelentést tesz a közgyűlésnek.
d.) A közgyűlést közvetlenül megelőző elnökségi ülésen az elnökség megválasztja a szavazatszámláló bizottság elnökét, aki kialakítja a szavazatszámláló bizottságot. A szavazatszámláló bizottság
tagjait a közgyűlési jegyzőkönyvben szerepeltetni kell. A szavazatszámláló bizottságot úgy kell kialakítani, hogy hogy annak nem
lehet tagja a jelölőlistán szereplő személy vagy ilyennekilyen személynek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1–2. pontjaiban meghatározott
hozzátartozója. A szavazatszámláló bizottság elnöke tisztújító közgyűlés előtt a jelölőbizottság elnökével konzultálva dönt a szavazólapok formájáról, és gondoskodik azok elkészítéséről. A szavazatszámláló bizottság a közgyűlésen elvégzi a szavazatok összeszámlálását, elnöke jelentést tesz a közgyűlésnek a szavazás eredményéről. Ez a jelentés és a számszerű összesítések a közgyűlés
jegyzőkönyvének szerves részét képezik.
(3) (2) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a jelenlévők a lehetséges szavazatoknak több mint felét képviselik. Ha a közgyűlés
szabályszerűen összehívott ülése nem határozatképes, az elnök
azonos tárgykörrel újra összehívhatja (megismételt közgyűlés), és
ez az ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A
megismételt közgyűlés helyét és időpontját, valamint annak tényét,
hogy a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, az eredeti közgyűlési meghívóban fel kell
tüntetni. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
(3) A közgyűlés vezetése a levezető elnök feladata. A levezető
elnök személyére az Egyesület elnöke vagy az őt helyettesítő személy tesz a közgyűlésnek javaslatot. Megválasztása – hacsak a
közgyűlés másként nem határoz – nyílt szavazással történik.
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvvezetőt a közgyűlés levezető elnöke kéri fel. A jegyzőkönyvet a
levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által megválasztott két hitelesítő írja alá. Az Egyesület a beszámolóját, annak
közhasznúsági mellékletét és a közgyűlés határozatait a
www.noe.hu honlapon hozza nyilvánosságra.
10.§ AZ ELNÖKSÉG
(1) Az Egyesület legfőbb vezető, végrehajtó és ügyintéző szerve a
közgyűlés által megválasztott elnökség.
(2) Az elnökség tagjai:
a.) az elnök;
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b.) a két elnökhelyettes;
c.) a főtitkár;
d.) 56 elnökségi tag.
ŐkE személyek az Egyesület vezető tisztségviselői, akiknek a tisztsége a megválasztásuk elfogadásával jön létre.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
(3) Az Egyesület elnökét és főtitkárát e tisztségre kell megválasztani. A főtitkár kiesése esetén az elnökség ideiglenes új főtitkárt bíz
meg; a következő közgyűlés ezt a megbízást megerősíti, vagy új
főtitkárt választ. Az így megválasztott új főtitkár megbízatása
addig tart, amíg a kiesetté tartott volna.
(4) Az elnökség többi tagját és 2 póttagot a közgyűlés feladatkör
megjelölése nélkül választja meg. Ha az elnökségből kiesik egy, a
közgyűlés által megválasztott tag, akkor helyére az utolsó tisztújító közgyűlésen regisztrált szavazatsorrend szerint következő póttag, ill. az ő vagy további elnökségi tag kiesése esetén az e szavazatsorrend szerint őt követő póttag kerül.
(5) Az elnökhelyetteseket az elnökség a megválasztását követő első
ülésén a tagjai sorából maga választja meg. Döntését közzéteszi a
NOE Levelekben és honlapján..
(6) Az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig,
(6) Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be –
annak megszűntét megelőző három évben legalább egy évig –
vezető tisztséget, ) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az
állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását
nem egyenlítette ki, vagy
(b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, vagy
(c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot
szabott ki, vagy
(d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki,
szerint felfüggesztette vagy törölte,
a szóban forgó szervezet megszűntét követő három évig nem lehet
tagja az Egyesület elnökségének. Az elnökségnek nem lehet tagja
politikai párt vezető testületének tagja. és ellenőrző bizottságának.
(7) Elnökségi tag, illetve erre jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt vezető tisztséget.
(8) Az elnökség akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több
mint a fele jelen van. Az elnökség sürgős ügyekben e-mail vagy
fax, illetve elektronikus konferencia-beszélgetés útján is hozhat
döntést, amennyiben az adott esetben ezt az eljárást az elnökség
egyetlen tagja sem kifogásolja. Az e-mail, fax vagy konferenciabeszélgetés útján meghozott döntés érvényességéhez az elnökségi
tagok legalább kétharmadának szavazata szükséges, egyebekben az
elnökség szavazatára a 7. § (4) bekezdésben írottak az
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irányadóakirányadók azzal az eltéréssel, hogy az elnökség a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az érintett személy
vagy az elnökségi tagok egyharmadának kérésére tart zárt ülést
tart.
(9) Az elnökség
(9) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen
elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni,
hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. Ha a szerv ülésén
hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, illetve a titkárságvezető az aláírásával hitelesít.
(10) Az elnökség
a.) gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról;
b.) irányítja az Egyesület érdekvédelmi, értékfelmutató, szervezetépítési tevékenységét;
c.) munkabizottságokatállandó bizottságokat és munkacsoportokat
hoz létre, irányítja és ellenőrzi munkájukat, mérlegeli javaslataikat;
d.) költségtérítést és költségátalányt állapíthat meg;
ec.) az Egyesület munkáját irányítja;
d.) dönt a rendes tagok és a pártoló tagok felvételéről;
ef.) üléseit havonta tartja, de szükség esetén bármikor össze lehet
hívni; az elnökséget az elnök hívja össze írásban, akár postai, akár
elektronikus úton a napirend egyidejű közlésével. Ha azt az ellenőrző bizottság vagy legalább 3 elnökségi tag a napirend megjelölésével írásban kéri (faxot és e-mailt is beleértve), az elnök köteles
egy héten belüli időpontra rendkívüli elnökségi ülést összehívni a
meghívónak a kérés benyújtásától számított három napon belüli
szétküldésével. A napirendnek tartalmaznia kell a kezdeményezők
által kért napirendi pontokat;
fg.) tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Határozatait írásba kell foglalni és írásban
bejelentett igény esetén hozzáférhetővé kell tenni az elnökség, a
választmány tagjai és más érdekeltek számára;
g.) kidolgozzah.) jóváhagyja az Egyesület által megkötendő elvi
megállapodásokat;
hi.) munkájáról beszámol a közgyűlésnek és a választmánynak,
elkészíti és
j.) a közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését és zárszámadását, valamint a közhasznúsági mellékletet;
ik.) javaslatot tesz a tiszteletbeli tagok személyére;
j.)l.) dönt az alkalmazottak munkaviszonyának létesítéséről és
megszüntetéséről, az alkalmazottak tekintetében a munkáltatói
jogok gyakorlójára nézve kötelező határozatokat is hozhat.
(1011) Ha az elnökségnek legalább 4 tagja 30 napon belül lemond,
az utolsó lemondás napjával az egész elnökség megbízatása megszűnik. Ez esetben az Egyesület képviseletét az ellenőrző bizottság
elnöke veszi át, és ő legalább 45, legfeljebb 60 nappal későbbre
rendkívüli közgyűlést hív össze új elnökség megválasztása céljából. Az új elnökség megválasztásáig az ellenőrző bizottság csak
halaszthatatlan ügyekben dönt, amelyekről a rendkívüli közgyűlésnek beszámolással tartozik.
11. § AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (felügyelő bizottság)
(1) A közgyűlés 5 tagú ellenőrző bizottságot és hozzá 3 póttagot
választ. Ha az ellenőrző bizottságból kiesik egy tag, akkor helyére
az utolsó tisztújító közgyűlésen regisztrált szavazatsorrend szerint
következő póttag, ill. az ő kiesése esetén az e szavazatsorrend szerint őt követő póttag kerül. Az ellenőrzőbizottsági tagsági jogvi-
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szony az elfogadássala megválasztás elfogadásával jön létre.
Az ellenőrző bizottság tagja az aolyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja, akivel
szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető
tisztségviselője., továbbá aki politikai párt vezető testületének
tagja. Az ellenőrző bizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, az Egyesület vezetésétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóakutasíthatók.
Az ellenőrző bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ellenőrző bizottsági tag a lemondó nyilatkozatát az elnökséghez intézi.
(2) Az ellenőrző bizottság a megválasztását követő első ülésén
saját tagjai sorából megválasztja elnökét.
(3) Az ellenőrző bizottság közvetlenül a közgyűlésnek van alárendelve, tagjai és a Ptk. 8:1 § (1) 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozóik a megbízatásuk időtartama alatt az Egyesületben
más tisztséget nem viselhetnek, és nem állhatnak az Egyesülettel
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
(4) Az ellenőrző bizottság tagjai és a Ptk. 8:1 § (1) 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozóik nem kaphatnak az
Egyesülettől semmiféle juttatást, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint az
Egyesület minden tagjának nyújtott, a 2. és 3.§-. §-ban leírt célok
szerinti juttatásokat.
(5) Az ellenőrző bizottság
a.) figyelemmel kíséri az EgyesületEgyesületnek a jogszabályok,
valamint az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat
szerinti működését;
b.) ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az
Egyesület költségvetésében jóváhagyott összegek rendeltetésszerű
és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználását;
c.) megvizsgálja az Egyesület zárszámadását és véleményét közli a
közgyűléssel;
d.) fegyelmi eljárást indítványozhat az Egyesület tagjai és alkalmazottai ellen.
(6) Az ellenőrző bizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább
3 tagja jelen van, megállapításait, javaslatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
(7) Az ellenőrző bizottság megállapítása és javaslata alapján az
Egyesület illetékes szerve köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni, azok végrehajtását ellenőrizni és minderről az ellenőrző
bizottságot értesíteni.
(8) Az ellenőrző bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek
a választmány, az állandó munkabizottságok, a munkacsoportok és
az elnökség ülésein, az elnöktől, és a főtitkártólaz elnökségtől,
illetve az elnökségi tagoktól jelentést, az Egyesület alkalmazottaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá betekinthetnek az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatják.
(9) Az ellenőrző bizottság a tevékenységéről jelentést tesz a
választmánynak és a közgyűlésnek.
(10) Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A bizottság összehívásáról annak elnöke gondoskodik.
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(11) Az ellenőrző bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
(12) Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető
szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy
a.) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az
Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás)
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b.) elnökségi tagok vétkességére utaló tény merült fel.
(13) Az intézkedésre jogosult vezető szervet az ellenőrző bizottság
indítványára – annak megtételétől számított harminc, elnökség esetében hét napon belülre – össze kell hívni. Ha az összehívásról az
előírt határidőn belül nem történik intézkedés, akkor a testület
összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult.
(14) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző
bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
12. § AZ ELNÖK ÉS AZ ELNÖKHELYETTESEK
(1) Az elnök
a.) az Egyesület központi szerveinek ülései között önálló aláírási
joggal folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit.;
bb.) gyakorolja az Egyesület valamennyi alkalmazottjával szemben
a munkáltatói jogokat;
c.) javaslatot tesz az elnökhelyettesek személyét érintően az elnökség számára;
d.) gondoskodik a vezető szervek által hozott határozatok végrehajtásáról;
ce.) az elnökség két ülése közötti elnöki tevékenységéről az elnökségnek beszámol;
df.) vezeti a választmány és az elnökség üléseit;
eg.) képviseli az Egyesületet;
fh.) gondoskodik arról, hogy az elnökség intézkedései összhangban
legyenek a közgyűlés éshatározataival és figyelembe vegyék a
választmány határozataivaljavaslatait;
gi.) az elnökség felhatalmazása alapján elvi megállapodásokat köt.
(2) Az elnököt akadályoztatása esetén – annak időtartamára – az
általa felkért elnökhelyettes, ennek hiányában az elnökség által
ezzel megbízott elnökhelyettes helyettesíti.
(3) Az elnök kiesése esetén az elnökség által erre felkért elnökhelyettes látja el az elnöki teendőket; a következő közgyűlés vagy
megerősíti ezt a megbízatást, vagy új elnököt választ.
13.§ A FŐTITKÁRTITKÁRSÁGVEZETŐ
(1) A főtitkártitkárságvezető
a.) irányítja az Egyesület adminisztratív, gazdasági, ügyviteli szervezetét, regionális szervezeti feladatait ellátó titkárságát;
b.) biztosítja a közgyűlés és az elnökség határozatainak, az
Egyesületiegyesületi tisztségviselők intézkedéseinek végrehajtásához és üléseihez szükséges személyi, tárgyi, ügyviteli, ügykezelési
feltételeket;
c.) gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről, iratkezeléséről;
d.) gyakorolja az alkalmazottakkal szemben a munkáltatói jogokat,
munkaviszony létesítése és megszüntetése esetében az elnökséggel
egyetértésben;

2019. MÁJUS

e.) költségtérítést, költségátalányt állapíthat meg;
f.) gondoskodik a folyamatos és eseti adatszolgáltatásról az
Egyesület szervei és tisztségviselői, valamint külső szervek számára.
(2) A titkárságvezető e tisztségét munkaviszonyban látja el.
14.§ A VÁLASZTMÁNY
A választmány az elnökség tagjaiból, a nagycsaládos tagegyesületek, a helyi csoportok vezetőiből vagy azok megbízottaiból, továbbá a közgyűlés által megválasztott 20 egyéni tagból áll.
A választmány az üléseit negyedévenként tartja, üléseinek összehívásáról a főtitkáraz elnök gondoskodik. Az elnökség által előterjesztett javaslat alapján a napirendről a választmány dönt.
A választmány a NOE tanácskozó, véleményező és javaslattevő
testülete. Jogosult minden, a NOE életében felmerülő alapvető elvi
és gyakorlati kérdést – beleértve a szervezeti, jogi, gazdasági és
más természetű témaköröket – megtárgyalni, azokra nézve az illetékes ügydöntő testületi szervek számára kötelezően megtárgyalandó javaslatokat tenni.
15.§ A FEGYELMI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁG
A közgyűlés 3 tagú fegyelmi és etikai bizottságot választ, 4 éves
időtartamra. A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több
mint a fele jelen van.
A bizottság bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Egyesület tagjával szemben lefolytatja a fegyelmi és
etikai eljárást. Az eljárás során a bejelentéstől számított 60 napon
belül – melyet szükség esetén további 30 nappal meghosszabbíthat
– az érintett tagot és más érintetteket jegyzőkönyv felvétele mellett
meghallgatja, okiratokat szerez be és vizsgál meg, megállapítja a
tényállást és ennek eredménye alapján határozati javaslatot készít,
melyet az eljárása befelezésétbefejezését követő 8 napon belül a
kapcsolódó iratokkal együtt az elnökség elé terjeszt, valamint írásban közöl az érintett taggal. A határozati javaslatot részletesen meg
kell indokolniindokolnia.
16.§ A. § AZ ÁLLANDÓ MUNKABIZOTTSÁGOK ÉS MUNKACSOPORTOK
(1) Az elnökség egyes feladatok előkészítésére, kidolgozására,
elvégzésére ideiglenes vagy állandó munkabizottságokat vagy
munkacsoportokat hozhat létre. Ezek legfeljebb hat tagból állnak,
megbízatásuk legfeljebb 4 évre szól, munkájukba további személyeket is bevonhatnak.
(2) A Az állandó munkabizottságok és a munkacsoportok a tevékenységükről kötelesek az elnökség határozatának megfelelően
szóban vagy írásban jelentést, javaslatokat tenni, rendszeresen
figyelemmel kísérni a szakterületüket. A munkabizottság maga
dönt az ügyrendjéről és a feladatai felosztásárólAz elnökség az
állandó munkabizottságot és a munkacsoportot legalább évente
beszámoltatja a tevékenységéről.
(3) A Az állandó munkabizottság és a munkacsoport elnökét az
elnökség jelöli ki, vagy ha erre nem került sor, tagjai maguk közül
választják meg. A munkacsoport maga dönt az ügyrendjéről és a
feladatai felosztásáról.
17.§ A NOE HELYI CSOPORTJAI
(1) Az Egyesület legalább 10 természetes személy rendes tagja
helyi csoportot hozhat létre.
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(2) Helyi csoportot meghatározott, legfeljebb négyéves időtartamra lehet létesíteni. Az időtartam lejártakor a csoport fennállása szintén legfeljebb négy évre korlátlan alkalommal meghosszabbítható.
Helyi csoport létrehozásáról, fennállásának meghosszabbításáról a
helyi csoport létesítő dokumentumának megküldésével az elnökséget tájékoztatni kell.
(3) A helyi csoport az Egyesület nevét a „helyi csoportja” toldattal
jogosult használni.
(4) A helyi csoport szerveit és döntési mechanizmusát maga állapítja meg, határozatai a helyi csoport tagjaira irányadóakirányadók.
A helyi csoportbéli tagságát az ügyek vitelére feljogosított tag
kivételével bármely tag azonnali hatállyal, bármely okból, indokolás nélkül felmondhatja. A tag halála, illetve felmondása esetén a
szerződés a többi taggal mindaddig hatályban marad, amíg a tagok
száma 10 fő alá nem csökken. A helyi csoport gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet.
(5) A helyi csoport taggyűlésének, vezetőségének, vagy bármely
egységének a határozatai nem állhatnak ellentétben a jogszabályokkal, az Egyesület Alapszabályával, Szervezeti és Működési
Szabályzatával, valamint az Egyesület egyéb szerveinek határozataival.
(6) A helyi csoport nem jogi személy. A helyi csoport, illetve vezetője az Egyesület nevében kötelezettséget csak az Egyesület
Elnökétőlelnökétől kapott írásbeli meghatalmazás alapján vállalhat. A helyi csoport érdekében az Egyesület arra jogosult képviselője által teendő kötelezettségvállalást ésszerű idővel, de legalább 5
munkanappal korábban egyeztetni kell az Egyesület elnökével és a
főtitkárávaltitkárságvezetővel.
(7) A helyi csoport az éves tevékenységéről a következő év február 28-ig köteles írásbeli beszámolót benyújtani a főtitkáraz elnökség részére.
(8) A helyi csoportok felügyeletét az elnökség látja el.
(9) A helyi csoportok együttműködési formákat alakíthatnak ki,
erről és rendezvényeikről írásban tájékoztatják az elnökséget.
18.§ ALÁÍRÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI JOG
(1) Az Egyesület nevében az elnök egy személyben jogosult aláírni. Az Egyesület nevében aláírásra jogosultjogosultak még az
elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek, a főtitkár és a titkárságvezető közül bármelyik kettő együttesen.
(2) Az Egyesület nevében utalványozási joggal rendelkezik: az
elnök, az elnökhelyettesek, a főtitkár és a titkárságvezető közül
bármelyik kettő együttesen.
20.§ AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
(1) Az Egyesület vagyoni-pénzügyi forrásai
a.) a tagdíjak;
b.) a pártoló tagok juttatásai;
c.) közérdekű kötelezettség-vállalásból és egyéb forrásokból (pl.
banki kamatból, pályázatok elnyeréséből,) származó vagyoni értékek, juttatások;
d.) az Egyesület által folytatott tevékenység nyereségéből származó hozzájárulás.
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(2) Az Egyesület a pénzügyi és számviteli jogszabályok, valamint
éves költségvetése alapján gazdálkodik, és gazdálkodásáról zárszámadást készít.
(3) Az Egyesület tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon,
amellyel a vonatkozó pénzügyi rendelkezések és az Alapszabály
keretei között önállóan gazdálkodik.
(4) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a 2. és 3. §-ban
leírtak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
(5) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 3. §-ban leírt tevékenységekre fordítja.
(4) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját
vagyonukkal nem felelnek az Egyesület tartozásaiért.
21.§ VEGYES RENDELKEZÉSEK
(1) Az Egyesület megszűnik, ha
a.) megszűnését a közgyűlés kimondja,
b.) más Egyesülettel egyesül a közgyűlés határozata alapján,
c.) az arra jogosult szerv megszünteti,
d.) a bíróság megállapítja a megszűnését annak következtében,
hogy tagjainak száma hat hónapon keresztül 10 fő alatt van, vagy
az Egyesület egy évnél hosszabb idő óta nem fejt ki működést.
(2) Megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Az
ezzel kapcsolatos teendők ellátása a végelszámoló vagy a bíróság
által kijelölt felszámoló feladata.
(3) Ha az Egyesület megszűnik és a vagyon hovafordításáról nem
történt rendelkezés, a vagyon a hitelezők kielégítése után állami
tulajdonba kerül és azt a nagycsaládokat, családalapítókat, gyermekeket szolgáló közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
A jelen Alapszabály az Egyesület alakuló közgyűlésén 1987. október 24-én elfogadott, majd többször, utoljára 2019. május 18-án
módosított szöveg.
Ezennel igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos
tartalmának.

Kardosné Gyurkó Katalin
a NOE elnöke
Budapest, 2019. május 18.

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 törlendő részek áthúzással
kerültek átvezetésre.

dr. Szabó Oszkár Levente ügyvéd
Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda
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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 az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot,
mint közhasznú szervezet terjeszti elő.
(Az egységes szerkezetű okiratban az alapító okiratban tett módosítások aláhúzással, míg a törölt részek áthúzással kerültek átvezetésre)
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.
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 tehetségkibontakoztatásukban;
g.) Cigány származású gyermekek és családok integrációjának
valamint a többségi társadalom befogadó készségének erősítése.

lásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel
meg.
4.2.Az Alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi::
–
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 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 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.

4.1.Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

–
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).

Az Alapítvány hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogál-

–

2019. MÁJUS

esélyegyenlőség
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– 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 esélyegyenlőségének elősegítése (tanácsadás, kiadványok szerkesztése, jogsegély nyújtása)
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 meg:
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, továbbá rendezvényeket szervez, illetve ilyen alkalmak
létrejöttét segíti;
g.) a nagycsaládosok érdekképviselete
gh.) ösztöndíjakat hoz létre, illetve pályázatokat ír ki, szociális
segélyeket folyósít;
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.

tat, 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 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 külvagy 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.

6.) a.) Az Alapítvány tevékenysége országos jellegű, a Kárpátmedencére kiterjedő, nemzeti és nemzetközi tevékenységét
elsősorban, de nem kizárólagosan a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete, tagjai, valamint a NOE tagegyesületei és ezek tagjai érdekében fejti ki.

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.

b.) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem foly-

e.) Az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításakor anyagi
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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 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.
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.

2019. MÁJUS

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 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 határozatlan időre5 éves határozott 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 szűnik meg. Az alapító a
kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi
cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén hívhatja vissza. Tevékenységüket díjazás nélkül végzik.
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 előélethez 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 tisztségvi-
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selői 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.)
Tóthné Nácsa Irén (an.: Vajda Eszter, 4440 Tiszavasvári,
Móricz Zs. u. 6.)
tagok:
Csiky Zoltánné (an.: Bagó Edit, 1025 Budapest, Sarolta u. 10.
dr. Kutassy Jenő (an.: Dr. Kiss Éva, 1039 Budapest, Nyár u. 7.)
Márton Gábor (an. Szitás Emília, 6782 Mórahalom, V. körzet
tanya 74/a)
Orbán Józsefné (an. Rózsa Ilona, 9200 Mosonmagyaróvár,
Gárdonyi G. u. 15.)
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.)
8.2.A kuratórium elnöke önállóan képviseli az Alapítványt,
míg a bankszámla feletti rendelkezés során a kuratórium
elnöke vagy a kuratórium tagjai közül két személy együttesen jár el. 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 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. 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
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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.
A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel
egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az
általános szabályok szerint dönt. [Ectv. 37. § (2) bekezdés
d.) pont]
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.
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..
A közlés az elnök kötelessége.
8.7.A kuratórium az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet és fogad el.
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 közhasz-
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núsági mellékletet, az Alapítvány székhelyén, előzetesen a
kuratórium elnökével egyeztetett időpontban bárki betekinthet,
arról saját költségére másolatot készíthet.

fogadja el.
Az Alapítvány bevétele várhatóan – az eddigi tapasztalatok
figyelembevételével – az évi 50 millió forint nem éri el.

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;

11. Ha a társadalmi viszonyok alakulása az Alapítványt lehetetlenné teszi, vagy más egyéb okból az Alapítvány megszűnik, úgy
az induló vagyon az alapítóra száll.
Az alapító az induló vagyonon felüli vagyonról az
Alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány
céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület
számára rendelkezhet.

10. Az Alapítvány, az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági-vállalkozói tevékenységet 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 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.

12. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
2011. évi CLXXV. törvény szerint kell eljárni.

Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a
Kuratórium Befektetési Szabályzatot készít és azt egyhangúlag

2019. MÁJUS

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 kerültek átvezetésre.
Budapest, 2019.
Kardosné Gyurkó Katalin
a NOE elnöke alapító képviseletében
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 törlendő részek áthúzással
kerültek átvezetésre.
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Beszámoló a Családjainkért Alapítvány 2018. évi tevékenységéről
Visszatekintve a 2018-as évre, egyrészt elégedetten számolhatunk be
a Családjainkért Alapítvány végzett munkájáról.
Sikerrel fejeztük be az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati támogatásával folytatott „Összefog a Családom” projektet,
amelynek célja a családi erőforrások mozgósításához szükséges
ismeretek és módszerek átadása volt a székesfehérvári SZÉPHŐügyfélkörében megvalósított kísérleti projektben.
Miután a résztvevők száma a tervezettnél kisebb lett, a minisztériummal megállapodtunk, hogy a projekt keretében tréningeket szervezhessünk az Inárcsi Nagycsaládosok Szeretet Egyesülete, valamint
a XVI. ker. Nagycsaládosok Egyesülete tagjai részére pénzügyi jellegű és az életpálya alakításában hasznosítható ismeretek témakörében,
amelyek eredményesen megvalósultak.
„Sikerszámunk”, az Üdülj és okosodj tábor, ebben az évben is nagy
örömforrás volt a résztvevőknek, több új jelentkezővel is a programban már résztvevők mellett.
A tehetségtámogatott gyerekek és szüleik részére tartott tavaszi
tehetséghétvégéről korábban részletesen beszámoltunk. A másik
tehetséghétvégét októberben tartottuk meg, az I. világháború következményeit bemutató Új világ született Várkert Bazárbeli kiállítás
megtekintésével. Az 1956-os hős, Mansfeld Péter emlékművének
megkoszorúzásával ünnepeltük 1956-ot.
Összességében mintegy 3 MFt ösztöndíjat és dologi jellegű támogatást nyújtottunk, egy kiemelkedő diákunk számára pedig egy élenjáró drezdai katolikus gimnáziumban öthetes tartózkodást szerveztünk
vendégdiákként.
Változás előtt áll a Családjainkért Alapítvány
A Családjainkért Alapítvány általam 2005-ben átvett irányításával a
2018-as év az utolsó teljes év, amelyől beszámolhatok.

Tevékenység
Nyári táborok száma (Üdülj és okosodj tábor, vándortábor, tematikus táborok

Ha visszatekintünk a 2005 óta eltelt időszakra, elmondhatjuk, hogy
kormányzati (NCA ill. NEA ), és EU-s források megszerzésén túl
számos nagylelkű ember és kiemelkedő személyiség, valamint több
vállalkozás illetve tulajdonosainak köszönhetően összesen mintegy
200 MFt forrást tudtunk a családok szolgálatába állítani. Közülük is
kiemelkednek az E.ON Hungária, a Magyarok Nagyasszonya
Társaság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sólyom László
elnök úr, a megboldogult dr. Tar Gyula és nagylelkű felesége, a
Magyar Fejlesztési Bank, a Sandwich Guru hálózat, és nem utolsó
sorban a Bakó-család, akik támogatásképp 2005 óta adnak otthont
Üdülj és okosodj táborainknak.
Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, aki mindebben, elsősorban a
tehetségsegítés, a segélyezés, valamint a közműadósságokból való
tartós kilábalás területén (Háló-program) hozzájárult, hogy a kedvezményezett családok illetve a támogatott gyerekek az alábbi táblázatban bemutatott lehetőségeihez juthassanak hozzá. Cégvezetőnként
korábbi kapcsolataim révén magam is sok jólelkű támogatót tudtam
megnyerni, és személyesen is örömmel járultam hozzá a társadalmi
igazságosság, a szolidaritás cselekvő megéléséhez.

Nyújtott támogatás, szolgáltatás a családok szolgálatában
15

Táboroztatott gyerekek száma

kb. 320 főt táboroztattunk összesen mintegy 12 MFt értékű juttatással

Folyósított tehetségtámogatások, ösztöndíjak, dologi támogatások
ráfordításai, beleértve a szervezett táborokat
Gyerekek, tanulók száma, akik ezen tehetségtámogató juttatásokban részesedtek (ebben a borsodi és szabolcsi középiskolás pályázat kedvezményezettjei is benne vannak)
Háló-program keretében nyújtott adósságrendezési támogatás
(E.ON-nal közös program)
Folyósított segélyek összege
Energiatakarékos háztartási gép csereakció, állami forrásból

39,3 MFt ösztöndíj és dologi támogatás

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0019 Családi műhely az esélyegyenlőségért projekt
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Tartós tehetségtámogatottak száma 30 fő,
szabolcsi és borsodi középiskolás program keretében továbbtanulási felkészülési támogatást 132 diák kapott támogatást
37 MFt
30 MFt (adatgyűjtés még folyik)
kb. 100 családot segített hozzá egy-egy készülék
A főként roma családok kompetenciaképzésében Nógrád megyében, Salgótarjánban és térségében megvalósult projekt keretében
közel 400 főt értünk el segítettünk a társadalmi integráció útján.
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A fenti tevékenységek finanszírozási terhei, eltekintve a 2017-ben,
segélyezés céljaira adott összegtől, nem terhelték a hosszú éveken át
forráshiánnyal küzdő NOE-t, vagyis a forrásokért magunk „dolgoztunk” meg.
A mi szerepünk ebben egyrészt a közvetítő szerep, hogy értelmes,
hiteles programokat tudtunk bemutatni akár a pályázati források
megszerzése érdekében, akár a magán- és céges támogatók megszólításában, mindezek megszervezésében és szakmailag igényes lebonyolításában. Ebben nyilvánvalóan rengeteg munka van, ami sok-sok
örömmel járt. Köszönettel gondolhatunk Kis Nikolettre, Szilvássyné
Futó Ritára, Medveczky Andreára és sok-sok önkéntes közreműködőre, köztük Sipos Mónikára, Vér Palira, pedagógusokra, önkéntes
közösségi szolgálatot végző diákokra, és a NOE tagszervezetekben
minket támogatókra stb.
Medveczky Andrea közel 10 év munka után az év derekától vált meg
tőlünk, sokan ismerték és szeretettel gondolhatnak az általa végzett
hűséges szolgálatra. Szilvássyné dr. Futó Rita időközben megszerezte jogi diplomáját és miután egy nagyon intenzív és eredményes évre
újra bekapcsolódott az Alapítvány munkájába, további foglalkoztatására sajnos szintén nincs mód.

2018 elején, amelyre az eltelt évek alatt nem volt példa, az
Elnökséghez fordultam azzal a kéréssel, hogy működésünket három
éven át támogassa, és ezzel egy fő foglalkoztatását biztosíthassuk,
csak azért, hogy, mint mindeddig sikerült, külső forrásokat tudjunk
szerezni a családok többrétű segítésének szolgálatára.
Tudomásul kellett vennünk, hogy az Elnökség úgy döntött, nem
kíván a működés támogatásra irányuló kérésnek eleget tenni.
Kardosné Gyurkó Kata a NOE elnök asszonya időközben jelezte,
hogy a következő évben meg kívánják újítani a Családjainkért Alapítvány kuratóriumát és új tervek megvalósításában gondolkodik a
tisztelt Elnökséggel együtt.
Minden szervezet életében szükség van megújulásra, és ezekhez a
tervekhez jó szívvel kívánunk sok sikert. Örömmel gondolhatunk
vissza a NOE tagcsaládok és általában a támogatásra szoruló családok érdekében végzett szolgálatunkra és vitorláinkat új vizek felé
állítjuk át.
Az Esélyt a képességeknek tehetséggondozó program az általam alapított Esélyt a Képességeknek Alapítvány keretei között folytatódik
és a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagcsaládjai számára
továbbra is nyitva áll ez a lehetőség.
Balogh László

Beszámoló a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
2018. évi tevékenységéről
A Családok éve volt 2018 a Kárpát-medencei magyarság számára is.
A múlt évet leginkább az tette a külhoni magyarság számára emlékezetessé, hogy a magyar családpolitika a Köldökzsinór Program
elindításával immár átlépte az országhatárokat. A Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége és a Családlánc-mozgalom összes
határon túli szervezete nagyra értékeli az anyasági támogatásra és a
Babakötvényre jogosultak körének kiterjesztését az elcsatolt területeken és a külföldön élő magyar állampolgárok gyermekeire. Az intézkedések segítenek a külhonban világra jövő, az állampolgárságot
születésükkor elnyerő nemzedékeknek, hogy felnőve megőrizzék és
büszkén vállalják magyarságukat, itthon és idegenben egyaránt. A
kormányzat magyarságot egyesítő intézkedéseinek, például az állampolgárság megadásának, illetve a magyar igazolvány bevezetésének
a gyümölcse is kezd beérni: egyre több külhoni fiatal számára válik
eltéphetetlenné a „magyar-magyar köldökzsinór”.
A KCSSZ 2018-ban több mint száz Kárpát-medencei rendezvény
kitalálásban és megszervezésében vett részt. Természetesen a
Szövetségnek számos saját kezdeményezésű programja volt, azonban a rendezvények többségét a tagszervezetek szervezték. Az év
legfontosabb eseményei a Családok éve programokhoz és a Kárpátmedencei demográfiai konferenciasorozathoz kötődnek. A határon
túli magyarság Magyarország több nagyvárosában kapott fontos
bemutatkozási lehetőségeket a Családok éve 2018 elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően. Csongrádon a vajdasági, Nyíregyházán
a kárpátaljai, Debrecenben az erdélyi, Mosonmagyaróváron pedig a
felvidéki magyar családok léphettek fel – helyszínenként több ezer
érdeklődő előtt – színes, kulturális programokkal.

2019. MÁJUS

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, a FEMIT Polgári
Társulás és a SZAKC közös szervezésében november végén,
Dunaszerdahelyen került sor az első Kárpát-medencei Demográfiai
Konferenciára. Az eseményen elhangzott felszólalások a közösségi
szerveződések szerepének fontosságát hangsúlyozták a társadalmi
problémák megoldásában. Duray Miklós, a SZAKC elnöke arra hívta
fel a figyelmet, hogy a társadalmak rendszerváltás után tapasztalható
szétesését a családszervezetekhez hasonló szerveződések ellensúlyozhatják. Pataki János KCSSZ-elnök a közösségi szellem jövőépítő képességéről beszélt, dr. Beneda Attila helyettes államtitkár pedig
a civil szerveződések és a kormányzati családpolitika szerepének
jelentőségét emelte ki a családi értékek megőrzésében. Molnár
Balázs, a KINCS helyettes vezetője szerint a rendkívül sikeres
Babakötvényhez hasonló programokkal ösztönözni lehet a fiatalok
gyermekvállalását. A tudományos kutatók előadásai pontos képet
vázoltak fel a Kárpát-medencei, azon belül a felvidéki magyarság
demográfiai helyzetéről. A konferencia egyik fő üzenete az volt,
hogy a demográfiai gyarapodást olyan programok kiépítésével lehet
elérni, amelyek megerősítik a családokat magyar identitásukban.
Idén februárban a KCSSZ a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, a Külhoni Gyermekek Éve eseményeként szervezte meg a
hagyományos Családi Napját és a II. Kárpát-medencei Demográfiai
Konferenciát az Országházban. A hetedik alkalommal megrendezett
találkozón idén is több száz Kárpát-medencei család vehetett részt.
Az előzetes tervek szerint a következő demográfiai konferenciára
októberben, Kárpátalján kerül majd sor.
Pataki János
elnök
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Beszámoló az Otthon Segítünk Alapítvány 2018. évi tevékenységéről
A 2001-ben életre hívott Otthon Segítünk Alapítvány (OSA) olyan
országos, közhasznú segítő szolgálat, amelyben szakemberek által
felkészített önkéntesek ingyen, heti rendszerességgel, átlagosan 3-6
hónapig segítenek a családok otthonában a támogatást kérő kisgyermekes családoknak a mindennapi tevékenységekben, a harmonikus
családi élet kialakításában, a szülői készségek megerősítésében a családközpontú segítés alapelvei mentén.
Vidéken 17, Budapesten 9 helyi szolgálatunk működik, 24 képzett
önkéntes koordinátorunk 300 önkéntesünk munkáját irányítja. 20012017 között 1184 önkéntesünk 2579 családot segített hónapokon
keresztül, ahol 5511 kiskorú gyermek nevelkedik. Az önkéntes órák
száma: 348.966. 2017-ben havonta átlag 103 önkéntesünk 29.048
órában segített 488 gyermeket nevelő 221 családnak. (A 2018. év
adatainak összegyűjtése folyamatban van.)
Segítségnyújtásunk preventív és hiánypótló, az országban rajtunk
kívül ilyen szolgáltatást senki más nem nyújt. Célunk, hogy a normatív krízishelyzetbe került szülők támaszt kapjanak, képesek legyenek a felmerült problémák kezelésére, megtapasztalják a szülővé
válás pozitív, örömet adó oldalát. Abban segítünk, amiben a szülő
kéri úgy, hogy együtt végezzük a feladatot, nem oldjuk meg helyettük a problémát, hanem időt, tapasztalatot, megértő figyelmet biztosítunk ahhoz, hogy a család maga legyen képes a felmerült feladat
megoldására.
2018 januárban vehettük át a 2017. évi Pro Voluntarius Díjat, amelylyel az Alapítvány munkáját, a közjó érdekében végzett karitatív,
közéleti tevékenységét ismerte el az EMMI.
2018-ban folytatódott a két EFOP programunk, amelyek keretében
rendszeres programokat szerveztünk négy városban (Ajka-Devecser,
Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza) és a kelet-magyaroszági megyeszékhelyeken a meglévő helyi szolgálataink mellett újakat indítottunk Kecskeméten és Szegeden, és hamarosan elkezdődhetnek a csa-
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ládsegítések Békéscsabán, Salgótarjánban és Szolnokon. Folyamatosan várjuk olyan lelkes szülőtársak jelentkezését, akik a központi önkéntes koordinátorképzés elvégzése után elindítják a helyi
szolgálatok szervezését, az önkéntesek toborzását, felkészítését, a
családsegítés koordinálását. Célunk, hogy minden nagyobb városban
legyen helyi szolgálatunk, hogy minden segítségért hozzánk forduló
kisgyermekes szülőnek a megkeresésére pozitív választ tudjunk adni.
A Külhoni Családok Éve 2018 programsorozat keretében kapott
egyedi támogatásnak köszönhetően határon túl is elindíthattuk az
Otthon Segítünk szolgálatok szervezését, ahol tapasztalt magyar szülők segítenek fiatal szülőknek a családok megerősítésében.
Július 1-7. között 18-an (Felvidékről három, Kárpátaljáról kettő,
Délvidékről öt, Erdélyből nyolc) vettek részt az 50 órás önkéntes családsegítő felkészítésen. Közülük nyolcan eljöttek az őszi 120 órás
(önismereti, segítői kompetenciákat és menedzsment készségeket
fejlesztő) koordinátorképzésre, amelynek teljesítése után 11 lelkes,
elkötelezett ember kezdte el a helyi szolgálatok szervezését
Királyhelmecen–Nagykaposon, Szabadkán, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Sepsiszentgyörgyön.
2019. március végére az új koordinátorok által 50 órás tréningen felkészített családlátogató önkéntesek külhonban is elkezdik a kisgyermekes családok heti rendszeres, ingyenes segítését. A csoportok 6-8
önkéntessel fognak elindulni.
A 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 (Evidencebased practices)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1251&langId=en&mode=
1#chapter_H
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