Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Alapszabály
1.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
(1) A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (továbbiakban: Egyesület vagy 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.
Az Egyesület közfeladatokhoz kapcsolódóan rendszeresen végez közhasznú tevékenységet. A
közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek, valamint az Egyesület ezekhez kapcsolódó,
rendszeresen végzett tevékenysége a következő:
Közfeladatok
A gyermek(ek)et nevelő nők és férfiak, illetve más
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése.
(tanácsadás, kiadványok szerkesztése,
jogsegély nyújtása)

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.
Családokkal, családi élettel kapcsolatos emberi és Az Alaptörvény VI. Cikk 1. pont alapján;
állampolgári jogok védelme
[telefonos, e-mailes jogsegély (NOEFON,
A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 1.
illetve személyes jogsegély biztosítása szükség esetén, § (1) bekezdése az állam, az önkormányzat és más
problémák közvetítése a döntéshozók felé,
szervek, szervezetek feladatává teszi a gyermekek
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életvezetési tanácsadás, képzések tartása,
ismeretterjesztés)]

jogainak érvényesítését, a segítségnyújtást a szülőknek
feladataik
teljesítéséhez,
illetve
a
gyermekek
veszélyeztetettségének megszüntetését. Az 1. § (3)
bekezdés kimondja, hogy az állam a nemzet
fennmaradását biztosító 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 A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 57. §
ügyekben segítségnyújtás.
(1) bekezdés e) és h) pontjai, melyek a szociális
(jogsegély nyújtása, ismeretterjesztő
alapszolgáltatások közé sorolják a családsegítést, illetve a
anyagok megjelentetése)
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
igénybevételének
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)

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.
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.

Gyermek- és ifjúságvédelem,
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
(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 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.
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A munkaerőpiacon a hátrányos helyzetű rétegek, Alaptörvény XVIII. cikk (2) bekezdés, mely kimondja a
különösen a gyermeket nevelők segítése.
fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét.
(jogi és szociális kérdésekben segítségnyújtás, kiskorú
gyermekek napközbeni gondozása és felügyelete,
szünidős programszervezés; konkrét, napközbeni
felügyelet megvalósításának kezdeményezése)

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.
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;

Egészségügyi felvilágosítás
(előadások, kiadványok szerkesztése, programok
szervesztése, különböző fórumokon ismeretterjesztési
tevékenység, tanácsadás)

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 1. § (2) b) pont ba) alpontja pedig az alapellátás
egyik céljaként határozza meg az egészségügyi
felvilágosítás biztosítását.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja a helyi
önkormányzati feladatok között sorolja fel a helyi
környezet- és természetvédelmet;

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

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 2. §
(1) bekezdése és 22. §-a határozza meg ezen kívül a
természetvédelemmel kapcsolatos nevelés kereteit. E
törvény 64. § (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy a Kt.
54–55. §-ában foglaltakon túl, a természet védelmével
kapcsolatos ismeretek oktatása állami feladat, azok a
Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az
ismereteknek az oktatásával, abba az állami,
önkormányzati intézményeken kívüli szervezeteket is
bevonva, elő kell segíteni, hogy a társadalom
természetvédelmi kultúrája növekedjen.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17.
§ (2) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi oktatás
elsősorban állami feladat, melyet [17. § (5) bekezdés]
fogyasztóvédelemmel
foglalkozó
egyesületekkel
együttműködve lát el.
Alaptörvény Alapvetés D) Cikk

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

A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 97. § c) pontja, mely
kimondja, hogy az emberi erőforrásokért felelős
miniszter koordinálja a határon túli ifjúsággal való
együttműködés rendszerét.

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 feladatait 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;
3

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;
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, a nagycsaládosok fogyasztói jogainak védelmével;
j.) ifjúsági tagozat létrehozásával.
(3) Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a közhasznú egyesületekre 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.
(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, vér szerinti,
örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke.
b.) minden olyan nagycsaládos egyesület, 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 tag 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 jelentkezők felvételéről az elnökség
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 nem felel.
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5. § A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
(1) A rendes tag jogai:
a.) az Egyesület bármely tisztségére megválasztható a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit 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 tagot törvényes képviselője külön meghatalmazás nélkül képviselheti az
egyesület közgyűlésén, illetve a kiskorú tag képviseletére a kiskorú tag törvényes képviselője teljes bizonyító erejű
magánokirati vagy közokirati formában meghatalmazást adhat 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.) 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:
a.) jogosult tanácskozási joggal részt venni az Egyesület közgyűlésein;
b.) jogosult javaslatokat, indítványokat tenni az Egyesület illetékes szerveihez;
c.) részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain;
d.) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és a 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 megkötött szerződés tartalmazza.
(5) A pártoló tag kötelezettségei:
a.) segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
b.) teljesítse a vállalt vagyoni hozzájárulást.
6. § A TAGSÁGI 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;
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, az Egyesület a tagsági jogviszonyt
harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület elnöksége dönt.
(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 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.
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(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 fegyelmi 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, 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.
(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 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, állandó bizottságok és munkacsoportok;
b.) helyi csoportok.
(2) Az Egyesületet harmadik 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 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 az Egyesület elnöke az ülést határidőn belülre nem hívja össze, úgy az ülést összehívhatja az Egyesület
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 – 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 mentesülne, vagy
bármilyen más előnyben részesülne, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, akivel a határozat szerint
szerződést kellene kötni; továbbá aki ellen a határozat alapján pert kellene indítani; akinek olyan hozzátartozója érdekelt
a döntésben, aki az 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 hiányában az adott döntés közlésének napján lépnek hatályba.
g.) Az ülések rendje:
– általános szabályként napirendre csak a közgyűlési ülés tekintetében az ülés napját legalább 8 nappal, az elnökségi ülés
tekintetében pedig legalább 4 nappal megelőzően írásban előterjesztett javaslat tűzhető;
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– 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.
h.) iratbetekintés: az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok, dokumentumok nyilvánosak, azokba – a
titkárság vezetőjével történő előzetes egyeztetést követően, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó
jogszabályok keretei között – bárki betekinthet. Az elnökség 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 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 az 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.(7) Nem lehet tagja az Egyesület
elnökségének, 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 éves 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.) 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 meghozott határozata szükséges.
9. § A KÖZGYŰLÉS SZABÁLYAI
(1)
7

a.) A közgyűlést évenként össze kell hívni. A közgyűlés helyszíne az elnökség döntése alapján eltérhet az Egyesület
székhelyétől. A rendes évi közgyűlés összehívásáról az ülést legalább két hónappal megelőzően az elnök gondoskodik a
napirend egyidejű közlésével. A napirendet az 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, illetve a szavazásra
jogosult tagok egyharmada vagy a bíróság indítványára az elnökség köteles összehívni a közgyűlést. Rendkívüli
közgyűlésre annak időpontja előtt legalább 3 héttel a tagokhoz írásban el kell juttatni a napirend-javaslatot is tartalmazó
meghívót az e pontban írottak szerint.
b.) A közgyűlési meghívónak az Egyesület honlapján történő közzétételét követő 15 napon belül a tagok és az Egyesület
szervei kérhetik az elnökségtől a napirend kiegészítését a kérelem indokolásával. A kiegészítésről az 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 annak nem lehet tagja a jelölőlistán szereplő
személy vagy ilyen 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.
(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;
b.) két elnökhelyettes;
c.) 6 elnökségi tag.
E 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 e tisztségre kell megválasztani.
(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
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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,
(a) 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 szerint felfüggesztette vagy
törölte,
a szóban forgó szervezet megszűntét követő három évig nem lehet tagja az Egyesület elnökségének 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 email, illetve elektronikus konferencia-beszélgetés útján is hozhat döntést, amennyiben az adott esetben ezt az eljárást az
elnökség egyetlen tagja sem kifogásolja. Az e-mail vagy konferencia-beszélgetés útján meghozott döntés
érvényességéhez az elnökségi tagok legalább kétharmadának szavazata szükséges, egyebekben az elnökség szavazatára
a 7. § (4) bekezdésben írottak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy az elnökség a jogszabályban meghatározott
esetekben, valamint az érintett személy vagy az elnökségi tagok egyharmadának kérésére zárt ülést tart.
(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. A nyilvánosság
biztosítása céljából az elnökség döntéseit az Egyesület egyrészről a honlapján közzéteszi, illetve másrészről a (8)
bekezdés szerinti, elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott elnökségi ülés tekintetében az Egyesület a
nyilvánosságot az elnökségi tagoknak, valamint harmadik személyek számára a technika mindenkori fejlettségének
megfelelő, tőle elvárható intézkedésekkel biztosítja, így az azonosítást lehetővé tevő, valamint a kép és a hang egyidejű
továbbítását biztosító szoftverrel/programmal lehetővé teszi az elnökségi ülések közvetítését, elérhetőségét (így pl.:
Skype útján történő betekintés, elektronikus levelezés esetén TeamViewer alkalmazása, stb.).
(10) Az elnökség
a.) gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról;
b.) irányítja az Egyesület érdekvédelmi, értékfelmutató, szervezetépítési tevékenységét;
c.) állandó bizottságokat és munkacsoportokat hoz létre, irányítja és ellenőrzi munkájukat, mérlegeli javaslataikat;
d.) költségtérítést és költségátalányt állapíthat meg;
e.) dönt a rendes tagok és a pártoló tagok felvételéről;
f.) 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;
g.) 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;
h.) jóváhagyja az Egyesület által megkötendő elvi megállapodásokat;
i.) munkájáról beszámol a közgyűlésnek és a választmánynak,
j.) a közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését és zárszámadását, valamint a közhasznúsági mellékletet;
k.) javaslatot tesz a tiszteletbeli tagok személyére;
l.) dönt az alkalmazottak munkaviszonyának létesítéséről és megszüntetéséről, az alkalmazottak tekintetében a
munkáltatói jogok gyakorlójára nézve kötelező határozatokat is hozhat.
(11) 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)
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(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 jogviszony a megválasztás
elfogadásával jön létre.
Az ellenőrző bizottság tagja olyan 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 az Egyesületvezető 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 utasíthatók.
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 Egyesületnek 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, az 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 közgyűlésnek.
(10) Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A bizottság összehívásáról annak elnöke
gondoskodik.
(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;
b.) 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;
e.) az elnökség két ülése közötti elnöki tevékenységéről az elnökségnek beszámol;
f.) vezeti a választmány és az elnökség üléseit;
g.) képviseli az Egyesületet;
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h.) gondoskodik arról, hogy az elnökség intézkedései összhangban legyenek a közgyűlés határozataival és figyelembe
vegyék a választmány javaslatait;
i.) 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 TITKÁRSÁGVEZETŐ
(1) A titkárságvezető
a.) irányítja az Egyesület adminisztratív, gazdasági, ügyviteli, regionális szervezeti feladatait ellátó titkárságát;
b.) biztosítja a közgyűlés és az elnökség határozatainak, az egyesületi tisztségviselők intézkedéseinek végrehajtásához és
üléseihez szükséges személyi, tárgyi, ügyviteli, ügykezelési feltételeket;
c.) gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről, iratkezeléséről;
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 az 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 befejezését követő 8 napon belül a kapcsolódó iratokkal együtt az elnökség elé terjeszt, valamint írásban közöl
az érintett taggal. A határozati javaslatot részletesen meg kell indokolnia.
16. § AZ ÁLLANDÓ MUNKABIZOTTSÁGOK ÉS MUNKACSOPORTOK
(1)
Az elnökség egyes feladatok előkészítésére, kidolgozására, elvégzésére állandó munkabizottságokat vagy
munkacsoportokat hozhat létre. Ezek legfeljebb hat tagból állnak, megbízatásuk legfeljebb 4 évre szól, munkájukba
további személyeket is bevonhatnak.
(2)
Az állandó munkabizottságok és a munkacsoportok a tevékenységükről kötelesek az elnökség határozatának
megfelelően szóban vagy írásban jelentést, javaslatokat tenni, rendszeresen figyelemmel kísérni a szakterületüket. Az
elnökség az állandó munkabizottságot és a munkacsoportot legalább évente beszámoltatja a tevékenységéről.
(3)
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.
(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 irányadók.
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.
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(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 elnökétől 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 titkárságvezetővel.
(7) A helyi csoport az éves tevékenységéről a következő év február 28-ig köteles írásbeli beszámolót benyújtani az
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 jogosultak még az
elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek.
(2) Az Egyesület nevében utalványozási joggal rendelkezik: az elnök, az elnökhelyettesek és a titkárságvezető közül
bármelyik kettő együttesen.
19.§ 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.
(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.
20.§ 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.
november 30-án módosított szöveg.
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