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a Nagycsaládosok Országos Egyesülete

2022. évi tisztújító közgyűlésére
2022. május 7. (szombat) 9.30, helyszín: SZENT MARGIT GIMNÁZIUM

Amennyiben a közgyűlés nem bizonyul határozatképesnek,
a megismételt közgyűlés

2022. május 14-én 9.30-kor kezdődik

Helyszín: SZENT MARGIT GIMNÁZIUM, Budapest XI. Villányi út 5-7.

A gimnázium épülete a Móricz Zs. körtértől 5-6 perces sétával elérhető. 

A Móricz Zs. körtér megközelíthető: a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar felől a 17-es vagy a 61-es villamossal  
(egy megállóval előbb, a Tas vezér utcánál érdemes leszállni), a Deák térről a 47-49-es villamossal, a Keleti  

pályaudvar felől a 7-es autóbusszal, 6-os villamossal vagy a Keleti felől és Kelenföldről a 4-es metróval.

A közgyűlés napirendtervezete

1. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése 
2. A NOE elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére, határozathozatal
3. A jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, 

a napirend elfogadása, határozathozatal
4. Beszámoló az Egyesület működéséről
5. Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról, a közhasznú jelentés ismertetése
6. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
7. A beszámoló és a jelentések megvitatása, határozathozatal
8. A 2022. évi költségvetési terv megvitatása, határozathozatal
9. Tisztújítás: javaslatok ismertetése, hozzászólások, szavazás

 Szünet
10. Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

Zárszó

A megismételt közgyűlés azonos tárgykörrel, a szavazati joggal rendelkező  
jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

345.345.
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Kedves Tagcsaládok!

2021-ben a járvány okozta bizonytalanság ellenére 
jól kezeltük a helyzetet: néhány programunk on-
line térbe költözött. 
Nagy örömünkre az eddigi legsikeresebb tanszer-
gyűjtést sikerült lebonyolítanunk az Auchannal part-
nerségben, az Angyali Csomagküldő Szolgálatunk is 
sok családnak segített, bár más gyűjtésekről (Fiatalok 
a kisgyermekes családokért) az önkéntesek egész-
ségügyi biztonsága érdekében, sajnos, le kellett mon-
danunk. Több cég, több támogató került az egyesület 
látókörébe, így a természetbeni adományok mennyi-
ségét is növelni tudtuk. A nehéz helyzetben tagjaink 
rászoruló kisgyermekes családok számára 70 telepü-
lésen ajánlottak fel segítséget (bevásárlás, gyógyszer-
kiváltás, online oktatás stb.).
Az értékfelmutatás és az érdekvédelmi munka ke-
retében megtartottuk a Családszervezetek Konfe-
renciáját, más családszervezeteket összefogva a 
gyermekek védelmében szólaltunk meg. A járvány-
helyzetben folyamatosan jeleztük észrevételein-
ket, amelyeket tőletek kaptunk, s ezek közül többet 
sikeresen képviseltünk. Nemzetközi mozgásterünk 
is megváltozott, a megbeszélések, egyeztetések az 
internetre költöztek. Legnagyobb örömünkre nö-
velni tudtuk taglétszámunkat, és új egyesületek is 
alakultak. 

Érdekvédelem, érdekképviselet:
 
2021-ben is sok egyedi kérdés érkezett a NOE-hoz 
a lakástámogatásokkal, a nagycsaládos támoga-
tott gépjárművásárlással, a kedvezményes nyug-
díjba menetellel, az ún. nők40-nel, a hitelmorató-
riummal és a járványos időszakban gyermekeikkel 
otthon maradni kényszerülő szülők helyzetével, az 
online oktatás eszközigényével, valamint a gyer-
mekétkeztetéssel kapcsolatban - a sokakat is érin-
tő, ill. problémásabb eseteket, továbbá a beérke-
zett országos szintű javaslatokat továbbítottuk az 
illetékes főhatóságoknak.
 
Munkabizottsági részvételünk
Szakértői munkájával a NOE aktívan részt vesz külön-
böző testületekben, tanácsadói, javaslataival segít-
ve azok munkáját (pl. Közösségi Élet Újraindításáért  

Felelős Operatív Törzs, Népesedési Kerekasztal, Köz-
nevelés-stratégiai Kerekasztal, NEA Tanács, Nemzeti 
Önkéntes Tanács, Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram 
Tanács, UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bi-
zottság).
 
Érdekképviseleti tevékenységeink

•	 A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 
munkájában Egyesületünk delegált tagja vesz 
részt. 

•	 A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 
Réteg- és Korosztályi Civil Szervezetek  szek-
ciójában a konferenciákon delegált tagunk vesz 
részt.

•	 A Nemzeti Ifjúsági Tanács teljes jogú tagjaként 
fiatal szakértőink részt vehetnek a NIT közgyűlé-
sein, képzésein, szakmai rendezvényein.

•	 A Nemzeti Önkéntes Tanácsban a NOE teljes 
jogú tagként vesz részt.

•	 A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsában 
és a Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiumá-
nak munkájában delegáltjaink vesznek részt.

•	 A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsá-
nak munkájában a NOE delegáltja teljes jogú 
tagként vesz részt.

•	 Szintén Ifjúsági Tagozatunk révén részt veszünk 
az EMMI Kerekasztal a Fiatalokért munkacso-
port munkájában.

•	 Teljes jogú tagként vagyunk jelen az  UNESCO 
Magyar Nemzeti Bizottsága Társadalomtu-
dományi Szakbizottságában.

•	 Delegáltjaink részt vesznek a Tankerületi Ta-
nácsok ülésein, amelyek a tankerületi központ 
mellett működő javaslattevő, véleményező, ta-
nácsadó testületek.

A járvány miatti korlátozások alatt e testületek ülé-
sei is csak online formában valósulhattak meg.
 
Egyes uniós és más nemzetközi források operatív 
programjaihoz kapcsolódó monitoring bizottsá-
goknak folyamatosan szavazati joggal rendelkező 
tagja vagyunk (pl. az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program Monitoring Bizottság, a Gaz-
daságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
Monitoring Bizottság, a Partnerségi Megállapodás 
Monitoring Bizottság, a Rászoruló Személyeket  

Beszámoló a NOE 2021. évi tevékenységéről



Beszámoló a NOE 2021. évi tevékenységéről 

2022. május 3

Támogató Operatív Program, a Végrehajtás Opera-
tív Program Plus Monitoring Bizottság).
A NOE a magyar családüggyel kapcsolatos minisz-
tériumi munkacsoportok ülésein is közreműkö-
dik (pl. a Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus 
Munkacsoport, a Nők Jogaiért Felelős Tematikus 
Munkacsoport, a Családbarát Szülészet Szakmai 
Egyeztető Fórum, a „Legyen jobb a gyermekeknek!” 
Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság). Szakmai (de-
mográfiai, szociális és családügyi) konferenciák 
rendszeres, aktív résztvevői vagyunk.
 
Egyesületünk nemzetközi tevékenysége során a 
továbbiakban is azon dolgozik, hogy a családok 
szempontjai, érdekei megjelenjenek a dokumentu-
mokban, a döntéshozatalban, valamint, hogy nem-
zetközi téren (ELFAC, FEFAF, COFACE) erősödjék a 
családbarát civil érdekképviselet. 
 
Több év tapasztalatai alapján meg tudjuk erősíteni, 
hogy a NOE neve nemzetközileg is jól cseng, számít 
a véleményünk, nélkülünk egyetlen európai csa-
ládszervezet sem teljes, sok ország nagycsaládos 
szervezete minket tekint példaképének.
A gyermeki és szülői jogokról más családszerveze-
tekkel közös nyilatkozatot fogadtunk el.
 
Testületi delegáltjaink:
•	 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács: Ditz-

endy Károly Arisztid
•	 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Bod-

roghelyi Csaba
•	 Nemzeti Önkéntes Tanács: Kardosné Gyurkó 

Katalin
•	 az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Társa-

dalomtudományi Szakbizottság: Joó Kinga
•	 Nemzeti Együttműködési Alap, Tanács: Kardos-

né Gyurkó Katalin
•	 Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Joó 

Kinga
•	 Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram, Tanács: Ka-

pot Ildikó
•	 Közszolgálati Testület: Kardosné Gyurkó Katalin
•	 Közösségi Élet Operatív Törzs: Kardosné Gyurkó 

Katalin
 
Új érdekvédelmi eredmények:
•	 a minimálbér emelésével nőttek a hozzá kötődő 

keresetarányos gyermekgondozási ellátási és a 
jövedelemhatár-plafonok,

•	 a CSED köztehermentesítése,
•	 a GYOD összegének emelése,
•	 kedvező lakástámogatási finomítások (pl. több-

generációs CSOK, illeték, ÁFA)
•	 az árvaellátás minimumának emelése, a nemfi-

zető eltartók helyett a gyermektartásdíj álta-
lános megelőlegezése, a nyugdíjasok jövede-
lemszerzésének járulékmentesítése, a 13. havi 
nyugdíj első elemének újbóli bevezetése (azóta 
már a teljes 13. havié is), többszöri indexálás, 
nyugdíjprémium (özvegyi, szülői és árvaellátás-
hoz is),

•	 rendelkezés a gyermekesek által 2021-ben befi-
zetett jövedelemadó 2022. évi visszatérítéséről,

•	 a gyermekgondozási ellátások és a gyermeká-
polási táppénz folyósításának ideje alatt már 
végig folyamatos a biztosítás (ennek pl. megrok-
kanáskor van nagy jelentősége).

Szakmai tevékenységünk:

NOE-FON Jogsegélyszolgálat
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének telefo-
nos jogsegélyszolgálata a NOE-FON, mely azért jött 
létre, hogy a családok számára ingyenesen, köz-
vetlen, személyre szabott, hiteles és naprakész 
tájékoztatást tudjon adni a hatályos jogszabályok-
ról, továbbá, hogy az egyedi problémák összetett-
ségével is tudjon személyre szabottan foglalkoz-
ni, útmutatást, megoldást segítséget nyújtani.
A 2021-es évben a hozzánk forduló folyamatos meg-
keresések száma az előző évhez hasonló magas ér-
deklődést mutatott, az érdeklődési körök kicsit változ-
tak, az újonnan bevezetésre került családtámogatási 
csomagokhoz igazodva.  Hetente 10-15, olykor 20 
hívás is érkezik (a napi minimum hívás jellemző-
en 2-3 eset, melyből van, aminek jobban utána kell 
járni, majd visszahívjuk a hozzánk fordulót), az ország 
minden tájáról, édesapák, édesanyák és nagyszülők 
is szoktak keresni bennünket. Olykor előfordul, hogy 
akinek már valamiben tudtunk segíteni, más jellegű 
kérdéssel vagy problémával ismét hozzánk fordul, 
tanácsot, eligazítást vagy jogszabályértelmezést kér. 
Sokan egymásnak ajánlanak minket, személyes 
referenciával.  Továbbra is egyaránt jellemző volt az 
írásban és a telefonon történő megkeresés.  A 2021-
es évről is elmondható, hogy nagy és szüntelen igény 
mutatkozik a szakértelemmel rendelkező, emberi 
hangon, megértően kommunikáló és ezáltal erős tá-
maszt és megoldást nyújtó szolgálatra.  
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Sok köszönet hangzott el a vonalak másik olda-
láról, mely minket is megerősít. Az év során több 
köszönő levél is érkezett, melyek nemcsak szó-
ban fejezik ki, hogy a hozzánk fordulók mennyire 
hálásak.  
A megkeresések tartalmának spektruma nagyon 
széles.  Ebben az évben a munkajogi kérdések, a 
táppénzzel kapcsolatos kérdések, a távmunka 
és a speciális munkahelyi helyzetek, valamint a 
„Nők 40” és a nyugdíj kérdése volt a leggyako-
ribb téma. 
A gyámhatósághoz kötődő ügyek, mint a gyerme-
kelhelyezés, a kilakoltatás, valamint a szociális 
rászorultsággal kapcsolatos segítségkérések is 
gyakorta fordulnak elő. Ezekben az esetekben is 
komoly felelősség hárul a NOE-FON-ra, hiszen 
lehet, hogy egy adott gyermek életében éppen 
azáltal áll be a megfelelő védelmi fordulat, hogy a 
vele kapcsolatban lévő, de tehetetlen szülő vagy 
más felnőtt végre segítséghez fordul, s ha minket 
talál meg, megfelelő tanácsadással mi tudjuk is se-
gíteni az ügyüket.
A családi adókedvezmény még mindig nagy ér-
deklődésnek örvendő téma, ahol mindig kérdések 
merülnek fel a szülők közötti megosztás mikéntjé-
vel kapcsolatosan.
Legnépszerűbb a 2021-es évben, a Gyermeket 
nevelő családok otthonfelújítási támogatása 
(518/2020. korm. rendelet), s az ehhez kapcso-
lódó kedvezményes állami támogatással és fix 
kamatozással kínált hitel lehetőségének részle-
tei voltak.  
A jövő év elején várhatóan ismét sűrűsödni fog az 
autópályamatrica-kedvezménnyel kapcsolatos 
érdeklődés, majd az év második felében bizonyára 
sok kérdés fog összegyűlni a felújítási támogatás 
elszámolását érintő témakörben, hiszen ez a le-
hetőség a jövő év végén lezárul.
A nagycsaládos autóvásárlási támogatással kap-
csolatosan már csak néhány ügyben kerestek min-
ket, az érdeklődők közül a legtöbben már új autó 
boldog tulajdonosai.
A világjárvány okozta rendkívüli jogrend és helyzet 
miatt előtérbe került – különösen a kisgyermekes, 
kisiskolás családoknál – a home office, a távmun-
ka kérdésköre, s ennek a munkajogot érintő min-
den vonatkozása.
Szorosan ide tartozik még a megbetegedett gyer-
mekek ápolásának idejére igényelhető táppénz, ill. 
ápolási díj, valamint a saját jogon járó táppénzekkel  

kapcsolatos kérdések, továbbá az esetleges fel-
mondás esetén lehetséges jogi kapaszkodók.
Összességében elmondható, fantasztikus lehe-
tőség, hogy bárkinek ingyenesen rendelkezésé-
re tudunk állni, bármilyen jellegű problémája vagy 
kérdése van.  S a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
nincs olyan megkeresés, amelynél legalább csekély 
mértékben - ha nem éppen teljesen -, ne tudtunk 
volna segítséget nyújtani!
A családokat szinte minden érinti (a legkülönbö-
zőbb jogterületeken keresztül), a család, mint a 
nemzet alapja, mely magában hordozza az életet s 
így a jelent és jövőt, mindenek felett támogatást 
érdemel!  Mi ezt szeretnénk továbbra is szol-
gálni azzal, hogy szinte minden jogterületen tu-
dunk eligazítást, segítséget, vagy akár megoldást 
nyújtani!
Reméljük, még sokáig lesz mód a NOE-FON szá-
mára, hogy e a családok komoly támaszaként a 
társadalom kapaszkodója legyen!

Kulturális kapcsolatok, kedvezmények

Kulturális ajánlatok
Sajnos, a téli hónapok beálltával a járvány újabb 
hulláma miatt egyre erősebb korlátozásokat kellett 
bevezetni, így a kulturális élet személyes élményé-
nek varázsát még mindig  hiányolnunk kellett. 
A 2021. év első felében a kulturális események 
még főleg online zajlottak. Egy részük régebbi szín-
házi előadás, koncert, beszélgetés felvétele volt, 
amit a közönséggel való kapcsolattartás céljából 
ingyenesen hozzáférhetővé tett az adott kulturális 
intézmény. A világ minden tájáról rengeteg múze-
um, közgyűjtemény tette online hozzáférhetővé az 
anyagait, mégpedig oly módon, hogy tárlatait (vagy 
azok egy részét) virtuális séta segítségével tekint-
hettük meg. 
Tavasztól egyre többünk számára vált hozzáférhe-
tővé az oltás, ezzel párhuzamosan a kulturális élet 
is az online térből fokozatosan kezdett visszaköl-
tözni a személyesen átélt élmények közé. A közön-
ség  egyre több sportesemény, színházi előadás, 
koncert, múzeum között válogathatott. Sajnos, a 
NOE lehetőségei a kedvezményes ajánlatok tekin-
tetében kissé beszűkültek, hogy a kulturális élet 
szereplőinek pandémia alatt kiesett bevételét a 
személyes élményekre kiéhezett közönség pótolni 
tudja. Régebbi partnereink egy része kevesebb ked-
vezményes vagy ingyen jegyet tudott felajánlani,  
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esetleg a kedvezmény mértéke nem volt a korábbi. 
Néhány bemutatóra egyesületünkből pár család 
így is hivatalos volt. Az idő előrehaladtával őszig 
rengeteg kulturális esemény ingyenesen volt láto-
gatható, hogy a közösségi élet újra meginduljon, 
ezért az intézmények részéről nem is volt szükség 
és lehetőség annyi felajánlásra. Az év vége azon-
ban igazi nagy durranás volt, hiszen Mága Zoltán 
művész úr az újévi koncertjére1100 NOE tagnak 
biztosított ingyenjegyet. Bár a koncert maga 2022. 
január 1-én volt, a meghirdetése és a családok je-
lentkezése 2021. decemberére esett. 
A fentebb vázolt helyzet a konkrét ajánlatszámok-
ban is látszik. Míg 2021. január 1. és május 31. kö-
zött tagságunknak összesen 63 ajánlatot tudtunk 
küldeni, addig június 1. és december 31. között 213 
lehetőséget továbbíthattunk a kultúra listánkon.

A tagkártyához kapcsolódó kedvezmények
A 2020-ban bevezetett online kedvezményadási 
lehetőség a kedvezmények terén jelentős fejlő-
dést hozott.  A partnerek a honlapon megtalálha-
tó kedvezményadó linken keresztül (kedvezményt 
kínálok) jelezhetik a partnerségüket. Az új felület-
nek köszönhetően hosszabb bemutatkozásra és 
fénykép feltöltésére is lehetőség van. A 2021-ben 
folyamatos volt a korábbi partnerek honlapon tör-
ténő megjelenítésének frissítése és az új partnerek 
bejelentkezése. Jelenleg 300 településen van ked-
vezményadó partnerünk. A legnagyobb mértékű 
kedvezmény 50%-os, a legkisebb 5%. 
A kedvezményekről a kéthetente megjelenő hírle-
velekben folyamatosan tájékoztatjuk a tagságot. A 
kedvezmények tekintetében jó a honlap látogatott-
sága. A 2021-es évben 10.000 fő nézte meg a hon-
lapon a kedvezmény-lehetőségeket. 
2021-ben  tavasszal és ősszel a Homeinfoval kötött 
megállapodás alapján tagjaink kupon kedvezmé-
nyeket vehettek igénybe, ez előnyösebb vételhez 
segítette az építkezést, felújítást végző tagjainkat. 

Családi nyaralás és tábor
A 2021. júniusától szeptemberéig 177 család – 
1032 fő - számára nyílt lehetőség egy hosszú hétvé-
gét eltölteni a Hunguest Hotels tulajdonában lévő 
szállodákban, illetve kempingekben. A helyszínek: 
Gyula, Révfülöp, Balatonfüred.
Június 28. és július 31. között Tatán az Esély Bu-
dapest Főváros Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány 
jóvoltából három turnusban 275 gyerek, összesen 

10 csoport vehetett részt a Táborszervezői- és él-
ménypedagógiai táborban.
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Ala-
pítvány jóvoltából ismét részt vehetett az élmény-
táborban 400 gyermek 40 kísérővel két turnusban, 
és nyolc hétvégén 2470 tagunk kapott lehetőséget 
a kikapcsolódásra a Zánkai Üdülőfaluban.
A táborokhoz a jelentkezési felhívást, a regisztrá-
ciót, a jelentkezők szükséges dokumentumainak 
ellenőrzését, a dokumentumok feltöltését, a fel-
ajánlókkal való kapcsolattartást munkatársaink vé-
gezték. 

Közösségeink

2021-ben egyesületünkbe 1037 új egyéni tagcsalád 
lépett be. 

Új csoportjaink: 
Albertirsai Csoport, Szilasmente Nagycsaládos 
Csoport - Nagytarcsa

Új tagegyesületeink: 
Csereháti Nagycsaládos Egyesület, Keresztény 
Nagy-Családos Egyesület – Kecskemét, Életfa Nagy-
családos Egyesület – Dombóvár, Várunk Rád Nagy-
családos Egyesület – Hejőbába

Online megjelenésünk, online közösségeink:
•	 NOE Facebook oldal: 2013 januárjában indult el, 

jelenleg 23 770 oldalkedvelésnél tartunk.
•	 A Nagycsaládos Szülők Klubja csoport 2017 nya-

rán alakult meg, jelenleg 21 140 tagja van.
•	 A NOE-bazár csoport ugyancsak 2017 nyarán 

jött létre, jelenleg 4000 tagja van.
•	 A Nagycsaládos Autóvásárlási Támogatás Füg-

getlen Információs Csoport 2020. január elején 
került a NOE tulajdonába, jelenleg 12 340 tagja 
van.

Programok

Február 2. - Családszervezetek IX. Konferenciája
A járványhelyzet miatt online tartottuk meg a Csa-
ládszervezetek IX. konferenciáját, melyet Novák 
Katalin családokért felelős tárca nélküli  miniszter 
köszöntött. A találkozón Zsigó Róbert, a Családügyi 
Minisztérium parlamenti államtitkára is bemutat-
kozott. Három új szervezet is csatlakozott az ese-
ményhez.
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Február 6. - Házasság Világnapja
A Házasság Hete rendezvénysorozatot a Pécsi 
Székesegyház Nagycsaládos Egyesület szentmisé-
vel nyitotta meg. Az egyesület felkérésére videó is 
készült, melyben a NOE elnöke, Kardosné Gyurkó 
Katalin és férje, Kardos Botond válaszolt a házassá-
gukkal kapcsolatos kérdésekre. 

Február-július - Kisgyermekes családoknak 70 
településen segít a NOE
A vírus harmadik hullámának időszakára támo-
gattuk azokat a főleg kisgyermekes családokat, 
akikre ez a helyzet fokozottan nagy terhet ró. Belső 
felmérésünkből kiderült, hogy több mint 70 telepü-
lésen mintegy 400 családnak tudtunk segíteni.

Július 9-10. -- a X. Európai Nagycsaládos Konfe-
rencia
Szakmai és családi programok forgataga várta a 
családokat Keszthelyen a NOE és az ELFAC közös 
szervezésében zajló X. Európai Nagycsaládos Kon-
ferencián. Európa tizenegy országából fogadtunk 
előadókat és vendégeket a 2021. július 9-11. között 
megrendezett konferencián, melynek mottója: „A 
fenntarthatóság bölcsője a család”. 
A szakmai programok mellett, melyeket a Balaton Szín-
házban rendeztünk meg, gazdag szabadidős progra-
mok is várták a családokat a Georgikon Majortörténeti 
Kiállítóhelyen, Keszthely városában és környékén.
A rendezvényre 12 országból érkeztek meghívott 
vendégeink, összesen 735 fő vett részt konferen-
ciánkon, több mint 30 előadó tisztelte meg az ese-
ményt, 3 díjátadó ünnepséget tartottunk, családja-
ink és vendégeink számtalan kulturális programon 
vehettek részt. Külön megtiszteltetés számunkra, 
hogy Anita asszonyt, a köztársasági elnök úr fele-
ségét és Varga Judit miniszterasszonyt is körünk-
ben üdvözölhettük.

Augusztus 4-10. - VíziVándor tábor a Szigetközben
A NOE VíziVándor tábora a Szigetköz gazdag élő-
világába vezette be a 14-18 éves táborozókat. A 
régi vizivándoros csapat visszalátogatott a legelső 
tábor színterére, ami nagy élmény volt számukra. 
Az első napokban nagy esőzések voltak, de ezt a 
táborvezetők könnyen orvosolták, és hála nekik, a 
tábor ideje alatt a csapat sosem unatkozott. 
Dunasziget, Kisbodak, Ásványráró – 36 fiatal – egy 
fantasztikus hét.

Szeptember 29. - AUCHAN tanszergyűjtés 
Az Auchan áruházi tanszergyűjtésünk idei eredménye:
40 szervezetünk 5 héten keresztül 24 áruházban 
mintegy 1166 (!) önkéntesünk bevonásával 110.000 
terméket gyűjtött, ezzel mintegy 2500 családban 
8100 gyermeknek tudtunk segíteni. 
Köszönet illeti szervezeteink önkénteseit, akik sza-
badidejüket áldozták e célra, valamint az Auchan 
Magyarország Kft. munkatársait, akik immár negye-
dik éve szívvel-lélekkel dolgoznak a gyűjtés sikerén, 
és a vásárlókat, felajánlókat, akik idén is elképesztő 
mértékű támogatást nyújtottak ezáltal az iskoláskorú 
gyermekeket nevelő rászoruló nagycsaládjainknak.

Szeptember 19. - Babaköszöntő
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete az előző 
évben született babákat és családjaikat minden év 
tavaszán vidám hangulatú rendezvény keretében 
köszönti. A tavalyi év során azonban a járványhely-
zet nem tette lehetővé, hogy személyesen köszönt-
sük az újszülötteket, emiatt postán juttattuk el szá-
mukra a meglepetés-csomagokat.
Idén tavasszal a pandémiás helyzet továbbra is aka-
dályozta a személyes találkozásokat, azonban ezúttal 
néhány hónappal később, egy kellemes szeptemberi 
délutánon lehetőségünk nyílt rá, hogy az elmaradt 
Babaköszöntő ünnepséget bepótoljuk, idén végül 
mégis személyesen köszöntsük az Egyesületünkben 
tavaly született babákat. Az esemény fővédnöke ez-
úttal is Herczegh Anita asszony, a köztársasági elnök 
felesége volt, a helyszínt a csodálatos Péteri Rendez-
vénypark biztosította. A résztvevő gyermekeket és 
családjaikat különböző játékokkal, kézműves fog-
lalkozásokkal vártuk, a hangulatról pedig a Ringató 
gondoskodott. Igazán jó volt végre újra együtt lenni 
és együtt ünnepelni a számos új kis életet.

Szeptember 23-24. - IV. Budapesti Demográfiai 
Csúcs 
2021. szeptember 23-24-én a Várkert Bazárban im-
már 4. alkalommal került sor a Budapesti Demográfi-
ai Csúcsra, mely platformot biztosít a szakértőknek, 
civil szervezeteknek, a politikusoknak, egyházi és 
világi vezetőknek arra, hogy családokat érintő a leg-
fontosabb kérdéseket megvitassák. A Demográfi-
ai Csúcs alcíme idén a „A család a fenntarthatóság 
záloga” volt. A konferenciára a világ minden tájáról 
érkeztek kormányfők, más politikusok, előadók, de 
résztvevőként jelen volt több NOE szakértő is.
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Október 7. -a NOE 32. Őszi találkozója Nyíregy-
házán
A köszöntő beszédek után a családok az Igri-
ce Néptáncegyüttes, Miló mester és tanítványai, 
a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület műsorát lát-
hatták, majd mediball és tűzoltószerkocsi bemuta-
tó következett. A gyerekek és felnőttek nagy örö-
mére a vadmotorosok is felvonultak. A védőnőknél 
ingyenes vérnyomás- és vércukorszintmérésre le-
hetett jelentkezni, de mézkóstolás is várta a gyer-
mekeket. A Magyar Államkincstár, a Kopp Mária 
Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) és 
az Eruroleasing képviselői hasznos információkkal 
szolgáltak a családok számára. A kézműves foglal-
kozások mellett a Nyíregyházi Állatpark is kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt népszerű programlehető-
séget biztosított.

Október 24. - A szeretet ízei
Második alkalommal került sor A szeretet ízei 
program átadó ünnepségére a Dinnyési Temp-
lomkert Hagyományőrző Turisztikai Központban. 
Egyesületünk az elmúlt években több mint 100 
befőzőautomatával gazdagodott, amelyet helyi 
szervezeteink kaptak meg. A program célja erede-
tileg az volt, hogy a nagycsaládosok által helyben 
feldolgozott sok-sok magyar gyümölcs és zöldség 
olyan tagcsaládjainkhoz is eljusson, akik nagyvá-
rosokban élve jóval nehezebben és drágán jut-
nak hozzá befőttekhez, savanyúságokhoz. Ám ezt 
most az élet átírta. 
Négy egyesületünket nagy veszteség érte idén, 
amikor elveszítették vezetőiket. 
Az „Add a kezed” Püspökladányi Nagycsaládos 
Egyesület, az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete, a Nagycsaládosok Kispesti Egyesüle-
te és a Rákosmenti Nagycsaládosok Madárfészek 
Egyesülete kapta meg idén a mintegy 2300 üvegnyi 
szeretetet, mert szeretnénk kifejezni, hogy oszto-
zunk gyászunkban, vezetőik a mi barátaink is vol-
tak, s a barátokra lehet számítani a bajban. 
Idén először egy másik szervezetet is támogat-
tunk, így az egyszülős családok is megtapasztal-
hatták, számíthatnak ránk. Számukra is nehéz 
volt ez az időszak, szeretnénk egy kis mosolyt 
varázsolni az ő arcukra is. A szeretet ízei prog-
ramunk nem csak hagyományőrzésről, közössé-
gépítésről, egészséges táplálkozásról szól… Sze-
retnénk vele azt is megmutatni, hogy lehet ránk 
számítani. 

November 3. - Családszervezetek X. Konferen-
ciája
A Családszervezetek Konferenciáját tizenhat csa-
ládszervezet részvételével immár 10. alkalommal 
ezúttal a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartottuk 
meg. A konferencia témája: Európa jövője. A ren-
dezvény kiemelt vendége Dr. Bólya Boglárka, az IM 
európai kapcsolatokért felelős helyettes államtit-
kára volt.

November 25-27. - Lakiteleki évzáró hétvége
Pénteken és szombaton a házaspárok, új vezetőink 
és az ifik is képzéseken, míg tapasztaltabb vezető-
ink kommunikációs tréningen vettek részt. Szom-
bat este jótékonysági bált tartottunk. A tombolafel-
ajánlások bevételét két olyan szervezetünk kapta, 
ahol a családok különösen nehéz helyzetben van-
nak: a tarpai és a fehérgyarmati csoportunk. Emel-
lett a FICSAK jótékonysági adventi vásárához csat-
lakozva minivásárt tartottunk a hétvégén. Advent 
első vasárnapjára esett a 2021-es év utolsó választ-
mányi ülése, amelyen bepillantást nyertünk 2022 
terveibe. Tartalmas hétvége után új lendülettel és 
nagy tervekkel indultunk együtt haza.  

Angyali Csomagküldő Szolgálat
2021. elején családjaink egy része még mindig ne-
héz helyzetben volt. Többen éppen új munkahely 
keresésével voltak kénytelenek foglalkozni, vagy 
családjuk tagjai egymás után kerültek karanténba. 
Sajnálatos módon vannak olyan családjaink, ame-
lyek szeretteiket vesztették el. Ez különösen nagy 
terhet rótt azon családjainkra, akiknél a lelki fáj-
dalom mellett a családfenntartó elvesztése miatt 
anyagi gondokkal is küszködni kellett. 2021-ben 
kétszer is meghirdettük angyali jótékonysági felhí-
vásunkat, az ACSSZ-t. 
Tavasszal 139 családnak tudtunk segíteni az or-
szág minden részében. Összesen 108 Angyal csat-
lakozott ekkor felhívásunkhoz, akik az adott csa-
ládoknak főleg tartós élelmiszereket tartalmazó 
csomagokat küldtek 5-30 eFt értékben futárszolgá-
lattal vagy postai úton. Több Angyalunk nem egy, 
hanem 2-3 családnak is segített, mert úgy érezte, 
olyan biztos helyzetben van, hogy ezt megteheti. 
November elején szintén meghirdettük e jótékony-
sági felhívásunkat, hiszen az adventi időszakban 
szintén elkelt a segítség. Több családunk karan-
ténban volt, néhányan pedig kevesebb bevétellel 
gazdálkodhattak, úgy várták az ünnepeket. Helyi 
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vezetőink rekordszámú segítségre szorulót jelöltek, 
Angyalaink összesen 253 családot tudtak támogat-
ni. Szerencsére, több munkahelyi és iskolai közös-
ség is jelezte, hogy csatlakoznak ehhez a program-
hoz, néhányuk 5-10 család megsegítését is vállalta. 
Összesen 189 egyéni felajánló, közösség küldött 
csomagot, többen személyesen vitték el adomá-
nyukat egy-egy családnak. Immár évek óta nő azon 
NOE szervezeteink száma, akik maguk is áruházi 
gyűjtéseik során tesznek félre erre a célra szánt 
tartós élelmiszert vagy tanszert. Közülük néhá-
nyan nem is jelölnek rászoruló családot, mondván, 
az egyesület a közösből e nemes célra is tud fel-
ajánlani. Több olyan szervezetünk van, amely jelölt 
már családot, amely kapott is segítséget, és most 
az adott helyi szervezetünk saját adománnyal sze-
retné ezt viszonozni. Ugyanilyen módon közvetle-
nül jelentkezett olyan család is a felhívásunkra, aki 
annak idején segítséget kapott, szerencsére, a ne-
héz helyzet náluk csak ideiglenesnek bizonyult, és 
most hálából ők maguk akartak Angyalként segíte-
ni. Vannak munkahelyi közösségek az ország több 
pontján, akik az ACSSZ felhívást olvasták, jelentkez-
tek, és névtelenül ugyan, de egy hozzájuk közel élő, 
helyi NOE szervezet családjait adománnyal megra-
kott cipősdobozokkal támogatták. Ezeket a dobo-
zokat az adott NOE szervezet elnöksége osztotta 
szét a családjaik között. 

Önkénteseink köszöntése
Kisebb és nagyobb közösségeinkben is hagyo-
mány, hogy évente köszöntjük azokat, akik a az 
adott szervezet mozgatórugói. A 2021. évben a kö-
szöntőt hagyományainkhoz híven három régiónk-
ban sikerült megrendezni.

Al-Duna Régió (2021. október 16. Várdomb)
Az Al-Duna régió szervezetei szeretetteljes, családi-
as hangulatú rendezvényen köszöntötték önkénte-
seiket Várdombon. Az eseményt Kardosné Gyurkó 
Katalin nyitotta meg, aki megköszönte a jelenlévők 
munkáját. Kis ünnepség keretében meghallgattuk 
a várdombi iskolások műsorát, majd az önkénte-
sek méltatása, ajándékozása következett, ezzel a 
gesztussal is megköszönve az elmúlt két évi mun-
kájukat, kitartásukat és azt, hogy mindig lehet rájuk 
számítani. Az ünnepség után a Várdombi Nagycsa-
ládos Egyesület vendégeiként a helyiek specialitá-
sát, a finom nyúlpaprikást is megkóstolhattuk.

Észak-Magyarország, Budapest és Közép-Magyar-
ország Régiók (2021. június 20. Örkény)
Az Örkényi Szabadidő Központban 27 egyesület, il-
letve csoport 124 önkéntesét köszöntöttük, akik a 
NOE Budapest- és Közép-Magyarország, valamint 
Észak-Magyarország régiójából jöttek. Az ünnepi mű-
sor és a köszöntőbeszédek után a vendégek szívesen 
fogyasztották el a babgulyást. Jó volt látni, hogy nagy-
családban élni jó, megvan a közös hang, szeretet, ösz-
szetartás! Szeretettel gratulálunk a köszöntötteknek!

Felső-Tisza Régió (november 7. Nádudvar) 
A Felső-Tisza régiónk 16 szervezetének 60 önkén-
tesét köszöntöttük Nádudvaron. Szervezeteink 
vezetői Miskolctól Fehérgyarmatig, Kemecsétől 
Sárrétudvarig hozták segítőiket, hogy a családok 
mindennapjait megkönnyítők áldozatos munkáját 
színes műsorral, ajándékkal köszönjük meg. 

Régiós Családi Napok
Régiós családi napjainkat minden évben több hely-
színen is megrendezzük, hogy a nagycsaládosok - 
osztozva a közös értékeken - egy-egy régión belül 
közelebbről is megismerhessék egymást. A 2021. 
évben a következő helyszíneken rendeztünk csalá-
di napokat: 

Június 26.  Régiós családi nap Kiskunhalas
Több mint négyszáz vendég érkezett a Al-Duna Ré-
gió rendezvényére Kiskunhalasra, a Hirling József 
Lovasparkba. Házigazdánk, a Fészekrakó Nagy-
családos Egyesület az önkéntes segítőivel egész 
napos szabadidős, szórakoztató családi rendez-
vényt varázsolt a lovasparkba. A vendégeket népi 
játszóház, légvár, kézműves foglalkozás, arcfestés, 
kutyás bemutató, rajzpályázat, tűzoltók, motoros 
rendőrök, öko-bio játszóház, lovaglás várta. A meg-
nyitót követően a jelenlévők a NOE himnuszára ko-
reografált flashmobban vettek részt. Kicsitől nagyig 
mindenki talált magának szórakozást nemcsak a 
parkban, hanem a város múzeumaiban is. A napot 
a Lovasbandérium látványos programja zárta.

Június 26.  Régiós családi nap Inárcs
Budapestről öt kerületből, Közép-Magyarország 
19, Észak-Magyarország 6 településéről, valamint 
Érdről, Törökbálintról, de még Miskolcról is jöttek 
mind tagegyesületi, mind egyéni NOE tagcsalá-
dok a rendezvényre. Köszöntőt mondott Gál Imre, 
Inárcs polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési  
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képviselő és Kollár Szilárd, az Inárcsi Nagycsaládo-
sok Szeretet Egyesületének elnöke. Volt kézműves-
kedés, egészségügyi mérések, kutyás bemutató, 
tűzoltó habparti, koncert, főzőverseny, óriáscsúsz-
da, légvárak, tombola és esti bál.
Július 31. Orosháza 30. szülinap és régiós családi 
nap
A Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza a megala-
kulásának 30. születésnapját mintegy 500 résztve-
vő jelenlétében ünnepelte meg. 
A színpadon az érdeklődők változatos - táncos-ze-
nés - előadásokat láthattak, a kisebbek interaktív 
bábelőadáson szórakozhattak. Megtalálható volt a 
tűzoltó - és rendőrautó, lehetett íjászkodni és op-
tikai fegyverrel lőni. Volt pónilovaglás, foci, ugráló-
vár, pingpong, és szellemi vetélkedő. A kínálatból a 
népi játszóház sem hiányozhatott. A Vöröskeresz-
tes sátorban egészségügyi méréseket végeztek, de 
az «ambu-babán» az újjáélesztés fogásait is ki lehe-
tett próbálni. 
Minden családnak finomságokkal telepakolt tás-
kával kedveskedtünk, ingyen vattacukorjegyeket is 
kaptak, vásárosok színesítették a programot. 

Augusztus 14. A Felső- Duna Régió családi napja 
Tatabányán
A rendezvény színhelyéül a rendezvényszervezők 
a Nomád Kempinget választották, ahova a csalá-
dok a nagy meleg ellenére mintegy 190-en jöttek 
el Mosonmagyaróvárról, Győrből, Esztergomból 
Tatabányáról és a környező településekről. A gye-
rekeknek kiépített, kialakított játékterek, ügyessé-
gi-, kincskereső játékok, kézműves foglalkozások, 
valamint a reggeli közös tánc is a fák árnyékot adó 
lombjai között zajlottak. Az ebédfőzés után a részt-
vevők ellátogathattak a Turul szoborhoz. 

Elnökségi ülések, választmányi ülések,  
közgyűlés

Egyesületünk döntéshozó és tanácskozó testületei 
idén a megszokott rend szerint találkoztak, lehető-
ség nyílt a közös gondolkodásra, döntéshozatalra.

Választmányi üléseink
Választmányi testületünk tagjai a NOE egyesület- 
és csoportvezetői, ezen kívül pedig 20 egyénileg 
megválasztott tag. Egyesületünk választmánya 
döntéshozó jogkörrel – jogi kényszer folytán - már 
nem rendelkezik, de tanácsadó, véleményformáló 

javaslatai vannak és az elnökség számára ezek kö-
telező érvénnyel bírnak.
A választmányi ülések kiváló alkalmak arra, hogy 
jobban megismerjük egy-egy régiónk munkáját, egy-
egy szervezetünket, éppen ezért a jelenlegi elnökség 
törekszik arra, hogy minél több választmányi ülés 
vidéken legyen megtartva. Sajnos, a veszélyhelyzet 
miatt ez a cél nem tudott maradéktalanul megvaló-
sulni. Az ülések januárban és májusban még online, 
szeptemberben Budapesten és novemberben pe-
dig Lakiteleken már személyes jelenléttel zajlottak.

Díjátadó ünnepség és közgyűlés – szeptember 
18., Budapest
Közgyűlésünket a kialakult veszélyhelyzet miatt 
május helyett szeptemberben tartottuk meg. Min-
den évben közgyűlésünk keretében köszönjük 
meg a segítséget, támogatást mindazoknak, akik 
áldozatos munkával segítik egyesületünket, a csa-
ládokat. 83 elismerést adtunk át. 
A közgyűlésen a tagok a 2020.  évi beszámolókról 
és a 2021. évi költségvetésről szavaztak. 

Nemzetközi ügyek
Egyesületünk több nemzetközi szervezet tagja, így 
jelen vagyunk a European Large Families Confede-
ration (ELFAC), a Fédération Européenne des Fem-
mes Actives en Famille (FEFAF) és a COFACE Famili-
es Europe testületeiben, továbbá részt veszünk az 
International Federation for Family Development 
(IFFD) szakértői tevékenységében.
Az elmúlt évben egyesületünk részvételével az 
alábbi – a pandémiára tekintettel elsősorban on-
line – események, nemzetközi tevékenységek való-
sultak meg:

Február 17. ELFAC 
Virtuális túra családbarát településeken
A virtuális túra során a horvát főváros, Zágráb ön-
kormányzatának működésébe nyerhettünk be-
tekintést. Családpolitikájuk és jó gyakorlataik be-
mutatásával igyekeztek inspirálni a résztvevőket. 
Résztvevő: Forgács Laura.

Február 25. COFACE Families Europe 
Online szeminárium a kommunikációról
Az online szeminárium központi témája a kom-
munikáció volt. Az előadók rávilágítottak arra, 
hogy egyes szavaknak, megforgalmazásoknak 
vagy képeknek mekkora befolyásoló erejük lehet.  
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Részletesebben foglalkoztunk azzal is, miképpen 
lehetne és kellene elérni, hogy a médiában a kü-
lönböző vallású, etnikumú, kinézetű stb. emberek 
és családok is megfelelően reprezentálva legye-
nek. Résztvevő: Forgács Laura.

Március 24-25. ELFAC 
Családbarát Önkormányzatok 2. Európai Gyűlése
A konferencia célja családbarát módszerek meg-
osztása egymással, a családbarát közösségek tá-
mogatása és a családok témájának napirenden 
tartása volt. Az első napi elméleti bevezető után a 
második napon kilenc ország képviselői beszéltek 
országuk, illetve városuk családbarát intézkedése-
iről, köztük Józsa Tamás is, aki felkérésünkre Ma-
gyarországot, illetve Veszprém városát képviselte. 
Résztvevő: Forgács Laura.

Június 3. Demográfiai változások és Európa Jö-
vője webinárium
Az Európa Jövője Konferenciasorozat keretén 
belül megvalósuló online webinárium közpon-
ti témája a demográfiai változások voltak. Az 
online eseményen Magyarországot köszön-
tő beszéddel és előadással Hölvényi György 
EP-képviselő, az EPP interkulturális és vallási 
párbeszéddel foglalkozó munkacsoportjának 
társelnöke képviselte. 

Július 9-11. X. Európai Nagycsaládos Konferencia
Keszthely
Az ELFAC a NOE közreműködésével „A fenntart-
hatóság bölcsője a család” címmel rendezte meg 
a 2020-ról elhalasztott európai nagycsaládos kon-
ferenciát. A nagy sikerű rendezvényen többszáz 
család vett részt Magyarországról és Európa külön-
böző országaiból. A konferencia védnökei Novák 
Katalin és Varga Judit miniszter asszonyok voltak, 
a szakmai program kapcsolódott az Európa Jövője 
Konferenciasorozathoz is. 

Szeptember 14.
FEFAF közgyűlés, online
A Brüsszelben 1983-ban megalapított FEFAF tovább-
ra is szorosan együttműködik a NOE-val, ezzel erő-
sítve a kontinensen a családbarát lobbit mind Brüsz-
szel irányában, mind pedig segítségképpen az egyes 
országok törvényhozóinak döntéseihez. 2021-ben a 
szervezet számos, Magyarországon megrendezett 
eseményre is meghívást kapott (pl. X. Nagycsaládos 

konferencia, Demográfiai Csúcs). Éves közgyűlésüket 
a járványhelyzetre való tekintettel online tartották 
meg, ahol is a NOE képviselőjét, Balla Katalint ismét 
alelnöknek választották meg. Résztvevő: Balla Katalin.

Október 18. „A demográfiai kihívások, a nagy-
családok szerepe és Európa jövője” konferencia
Athén, Görögország
A görög nagycsaládos szervezet, az ASPE 2021-ben 
ünnepelte meg alapításának 90. évfordulóját, ezzel 
Európában a legrégebbi nagycsaládos szervezet-
nek számít. Az évforduló alkalmából nemzetközi 
konferenciát szerveztek, amelyen a magyar nagy-
családok helyzetéről is tudtunk beszélni, elsősor-
ban az elérhető támogatásokat és a hazai család-
barát szemlélet formálását említve. Az eseményen 
több görög város – többek között Athén – is átve-
hette az ELFAC családbarát önkormányzat tanúsít-
ványát.
Résztvevők: Kardosné Gyurkó Katalin, Joó Kinga.

November 22. COFACE Families Europe 
Szülő-gyerek kapcsolatok a digitalizáció korá-
ban, webinárium
COFACE által szervezett online előadás keretein 
belül az előadók arra mutattak rá, hogy milyen 
előnyei és hátrányai lehetnek a mai digitális világ-
ban a szülő-gyerek kapcsolatnak, az online világ 
hogyan tudja segíteni a mindennapi életet, és ezzel 
egyidőben az milyen veszélyeket rejt. Résztvevő: 
Győri Barnabás.

December 2. Nő, Család, Karrier
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) 
megtartotta az egyik - több alkalomra tervezett - 
V4-es partnertalálkozóját Budapesten, ahol a „Nő, 
Család, Karrier” című visegrádi projekttel kapcso-
latban kiosztották a Legjobb Női Munkahely pályá-
zat nyerteseinek díjait. Egyesületünket Balla Kata-
lin képviselte és mutatta be.

A Titkárság munkájáról

Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül 
több, mint 14 000 tagcsaláddal tart kapcsolatot a 
különböző rendezvényei, programjai, szakmai ki-
adványai, régiós találkozói, önkéntesei révén. Ezt a 
munkát 2021-ben 11 fő látta el. A budapesti titkár-
ság mellett hat régióközpontunk működik, amely 
hét régió feladatait végzi el.
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Munkatársaink látták el a NOE napi feladatait (tag-
sági és tagegyesületi adminisztráció, pénzügyek, 
pályázati feladatok, a jogsegély- és tanácsadó szol-
gálat működtetése, karitatív munka, adományok 
kezelése stb.) és az országos jellegű rendezvények, 
hivatalos események (elnökségi ülések, választmá-
nyi ülések, közgyűlés, sajtóesemények) megszerve-
zését.
A titkárság részvételével és közreműködésével 
szerkesztettük a NOE Leveleket, a kétheti – a ví-
rushelyzet alatt heti – szerdai Hírlevelet, emellett 
a kiadványok, könyvek, prospektusok, tájékoztató 
anyagok szerkesztése, előkészítése, kivitelezése és 
a pályázatok, zsűrizések lebonyolítása is itt zajlott.
A titkárság az országos rendezvények mellett a 
nemzetközi programok megszervezésében és le-
bonyolításában is részt vett, miközben a szakmai 
fórumokon egyesületünket mind hazai, mind nem-
zetközi színtéren képviseli. A sajtótájékoztatók, saj-
tómegkeresések kezelése és részben a szakmai és 
kommunikációs anyagok, háttéranyagok is a titkár-
ságon készültek.
Távozó kollégák: Czucka Éva – számviteli ügyintéző, 
Lódi Viktória – titkárságvezető
Érkező kollégák: Hunyadi Nikolett – titkársági refe-
rens, Fürjes Éva – szociálpolitikai referens. 

NOE Levelek 

A NOE Levelekben tájékoztatjuk tagságunkat az 
egyesület tevékenységéről, a családokra vonatko-
zó aktuális jogszabályi tudnivalókról, bemutatjuk 
közösségi életünket, programjainkat, hasznos in-
formációkat nyújtunk a család apraja-nagyja szá-
mára. 2021-ben a 332-342. számú lapszámaink 
jelentek meg. A NOE Levelek kiadásával tagjaink-
nak olvasmányos, színes és emberközeli magazint 
szeretnénk nyújtani. 2021-ben olvasóink körében 
felmérést végeztünk annak érdekében, hogy meg-
tudjuk, mi az amire több, illetve mi az, amire keve-
sebb igényük van. A felmérés eredményeinek kie-
lemzése után a magazin több változáson is átesett. 
Többek között elhagytuk a divat rovatot, helyette 
megnöveltük a gyermekfoglalkoztató feladatok 
és a kézműves rovat oldalszámát, valamint igyek-
szünk az eddiginél is nagyobb mértékben bevonni 
tagcsaládjainkat a lap szerkesztésébe. Az olvasóink 
által javasolt témákat a lapban fokozatosan dolgoz-
zuk fel, így reményeink szerint a magazinnal egy-
re közelebb kerülhetünk hozzájuk. Beszámoltunk  

a partnerszervezetek s a családokat érintő intéz-
mények aktualitásairól, neves szakemberek írtak a 
családi élet különböző aspektusairól, az adott lap-
szám tematikájához igazodva látták el az olvasókat 
szakavatott tanáccsal. Online tagnyilvántartó rend-
szerünknek köszönhetően a NOE Levelek lapszám-
ról lapszámra több mint 11.000 tagcsaládunkhoz 
jut el nyomtatott formában. Hírmagazinunk, ter-
mészetesen, weboldalunkon online is elérhető 
(www.noe.hu), illetve környezettudatos tagjaink-
nak elektronikus úton juttatjuk el.

Köteteink

2021-ben az irodalmi pályázataink témaköreit 
feldolgozó kötetsorozatunk egy újabb megha-
tározó darabja jelent meg, „Amit megtudtam a 
családomról – Családtörténetek vírushelyzet-
ben” címmel. A 2020. októberében kiírt pályá-
zatra olyan családok, családtagok pályázatait 
vártuk, akik fontos ismeretekkel gyarapodtak 
egymásról, gyermekeikről, szüleikről, s akik eze-
ket a komoly és/vagy vicces tapasztalataikat szí-
vesen megosztották másokkal . Pályázatunkra 
rekord mennyiségű, 130 pályamű érkezett. Az 
írásokat elbíráló zsűri tagjai Erős Kinga (kriti-
kus; a Magyar Írószövetség elnöke); Kapot Ildikó 
(NOE elnökségi tag), Schäffer Erzsébet (Pulitz-
er-díjas újságíró), Szentmártoni János (Babérko-
szorú-díjas költő; igazgató, PIÜ – Kárpát-meden-
cei Igazgatóság) és Ulicsák Péter (NOE elnökségi 
tag) voltak. A 130 beérkezett pályamunka elő-
válogatását követően a zsűri három díjazott 
mellett további négy pályázónak a különdíjas 
munkáját emelte ki. Kötetünkben 27 írást közöl-
tünk teljes terjedelemben. Ez a kötet az ötödik 
eleme a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
által elkezdett szépirodalmi pályázatok anya-
gából (Nagycsaládos lettem!, Nagycsaládosok 
meséi, Mindent köszönök, Küzdelem a gyerme-
kért) megjelentetett köteteknek. Az „Amit meg-
tudtam a családomról” kiadványunkat is gazdag 
illusztrációs anyaggal láttuk el. A kötet kiadása 
a családokért felelős tárca nélküli miniszter tá-
mogatásával valósult meg. Könyvünk hivatalos 
terjesztésre nem kerül. Az „Amit megtudtam a 
családomról” kötetet egyesületünkön belül, to-
vábbá kiemelt partnereink, családszervezetek 
és az örökbefogadás témájában érintett szak-
mai szervezetek körében terjesztjük.
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Pályázataink

„A fenntarthatóság bölcsője a család” rajz-, vi-
deó- és fotópályázat
A pályázatra olyan rajzokat, fotókat, videofelvétele-
ket vártunk, amelyek bemutatják, hogy a pályázó és 
családja mit tesz a fenntarthatóság, a környezet- és 
klímavédelem érdekében. Ebbe a legapróbb házi 
praktikák bemutatása éppúgy bele tartozott, mint 
a különféle szakmai ismeretek elsajátítása, a kör-
nyezettudatosság bármely eleme. Video kategóri-
ában 7, fotó kategóriában 11, rajz kategóriában 23 
pályamű érkezett be. Családkonferenciákon  mind-
három kategóriában 3 díjazottat és egy-egy külön-
díjast hirdettünk.

„Ha nem lenne családom” szépirodalmi pályázat
A pályázatra olyan írásokat vártunk, amelyek be-
mutatják, hogy a pályázó milyennek képzeli az 
életét család nélkül, egyáltalán el tudja-e képzelni. 
Fiatalok éppúgy pályáztak, mint akik már saját csa-
ládot alapítottak. 40 pályamű érkezett be, az ered-
ményhirdetés 2022-ben lesz.

Belső pályázat
Idén 1,8 millió forintot fordítottunk a NOE tagegye-
sületeinek és csoportjainak támogatására. Az el-
nökség csoportos utazási költséget, szállás- és 
étkezési díjat támogatott. 2021-ben összesen 36 
szervezetünk pályázott.

Régióink

A hét régiónkban hat régióvezető végzi a régiók 
működéséhez szükséges adminisztrációs feladato-
kat, kapcsolatot tart a hozzájuk tartozó szerveze-
tekkel, segíti azok együttműködésének kialakítását, 
rendezvényeket szervez, adományokat közvetít.
Régióvezetőink: Al-Duna Régió – Vargáné Kunczt 
Orsolya, Balaton Régió – Molnárné Budai Angelika, 
Dél-Alföldi Régió – Benedek Szilvia, Észak-Magyar-
ország Régió Rendek Ildikó; Felső-Duna Régió – 
Horváth Hajnalka, Felső-Tisza Régió – Deliné Szola-
nics Zsuzsanna, Budapest és Közép-Magyarország 
Régió – Rendek Ildikó.

Az adományokról

Az Auchan Magyarország Kft. felajánlásának kö-
szönhetően 60 tonna jó minőségű étkezési burgonya  

érkezett a családokhoz. Mintegy 50 szervezetünk 
vállalta a kiosztást, 3000 családnak nyújtva ezzel 
támogatást

A Magyar Nemzeti Bank 2021-ben egyesületün-
ket két alkalommal támogatta. Támogatásával 
élelmiszercsomagot, tisztítószereket adhattunk 
a kialakult nehéz helyzetben 5 millió Ft értékben 
500 családnak. Karácsony alkalmából pedig 800 
családnak segítettünk az ország egész területén. A 
karácsonyi támogatás összege 8 millió forint volt.

2021-ben két könyvkiadó is támogatta egyesüle-
tünket. A Holnap Kiadó több mint 4 millió Ft ér-
tékű, a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó pedig 
8,5 millió Ft értékű könyvet adott az év folyamán.

A RAVAK Hungary Kft. támogatásával 10 fürdő-
szobába került modern fürdőkád. A 10 család 
pályázat útján juthatott hozzá a felajánlott termé-
kekhez. A támogatás értéke több mint 1 millió Ft.

A Henkel Magyarország Kft. 2021-ben is támo-
gatta tisztítószerekkel Egyesületünket. A támoga-
tás értéke mintegy 10 millió Ft, mely több mint 11 
raklapnyi mosóport és tisztálkodószereket tartal-
mazott.

Egyesületünk régi, kedves támogatója a VitaPlus 
Kft. Támogatónk az év végéig több mint 10 millió 
Ft értékben adományozott étrendkiegészítőket és 
vitaminokat.

Az Inter-Computer-Informatika Zrt. 2021. évben 
is 30 családnak adományozott élelmiszercsomagot 
több mint 1 300 000 Ft összértékben.

Az Opus Tigáz Zrt. Egyesületünket kérte fel, hogy 
500 db szénmonoxid-érzékelőt juttassunk el olyan 
családokhoz, ahol erre különösen nagy szükség 
van. A felajánlott termékeket a Felső-Tisza régiónk 
családjai kapták. 

Kardosné Gyurkó Katalin
a NOE elnöke
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Pénzügyi beszámoló 2021, költségvetési terv 2022
2021. JANUÁR 1 - 2021. DECEMBER 31.

2021. év 
Terv/eFt

2021. év 
Tény/eFt

2022. év 
Terv/eFt

Bevételek

Tagdíjak 43 000 40 837 46 000

 - Egyéni tagdíjak 30 000 29 167 32 000

 - Tagegyesületi tagdíjak 13 000 11 670 14 000

Állami támogatás 200 000 188 882 266 800

SzJA 1 % 700 590 250

Pályázatok, adományok

 - Az országos Egyesület céljaira 36 500 30 234 14 000

 - Tagszervezetek céljaira 2 000 440 2 000

 - Pénzbeli adományok 20 200 108 518 138 000

 -Résztvevőktől 10 000 4 763 10 000

Valorizált természetbeni adományok 50 000 55 506 50 000

Egyéb bevételek 7 000 7 934 7 000

Bevételek összesen 369 400 437 705 534 050

Kiadások

Működési feltételek kiadása

Személyi kiadások (Titkárság) 45 000 32 793 52 000

Személyi kiadások (Régiós titkárok) 25 000 23 531 30 000

Személyi jellegű kifizetések 6 500 4 130 8 000

Megbízási szerződések 12 000 8 725 12 000

Bérjárulékok 15 000 9 708 15 000

Iroda működtetése 20 000 17 841 25 000

Amortizáció (nagy értékű tárgyi eszközök és egy értékben leírt) 5 000 2 756 5 000

Kiküldetés, szállítás 12 000 7 306 12 000

Régiós működési kiadások 3 000 1 538 2 000

NOE népszerüsítés, arculat frissítés, reklámfilm 3 000 3 900 13 000
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Szoftver és informatikai fejlesztések 3 000 1 785 3 000

Pénzügy (bank, könyvelés, könyvvizsgálat, biztosítás) 8 000 7 922 9 000

Egyéb működés 5 000 2 277 5 000

Működési kiadás összesen 162 500 124 212 191 000

Rendezvények, szakmai programok kiadása

Programok

Minikonferenciák 2 000 0 0

Családkongresszus 30 000 28 945 0

Őszi találkozó 5 000 4 998 15 000

NOE Karácsonyi ünnepség 3 000 0 0

Régiós programok 1 000 1 354 0

Önkéntesek köszöntése 2 000 2 170 3 000

Ifjúsági tagozat programjai 1 000 182 1 000

Táborok 1 500 620 3 000

Ünnepi kiadványok 3 000 4 002 4 000

Családszervezetek konferenciái 500 341 1 000

Babaköszöntő 5 000 3 866 7 000

Nemzetközi kapcsolatok 10 000 1 534 15 000

NOE Levelek 25 000 25 237 35 000

Belső pályázat 10 000 1 871 6 000

Egyéb szakmai programok 36 050 26 976 35 400

NOE 35. éves születésnap 15 000

Kutatás - családok helyzete a NOE tagság körében 8 000

Rendezvények, szakmai programok miatti kiadások összesen 135 050 102 096 148 400

Tagszervezetek céljaira átfutó támogatás 2 000 440 2 000

Családsegítés 0 90 961 100 000

Gyermeknapi/Karácsonyi csomagok 12 000 18 004 30 000

Cél szerinti adományok 2 000 1 000 4 500

Valorizált természetbeni adományok 50 000 55 506 50 000

Kiadások összesen 363 550 392 219 525 900

Eredmény/Tartalék 5 850 45 485 8 150
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Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek  
egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek)  
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 7 895 5 430

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 895 5 430

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5. B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 142 408 160 428

6. I. KÉSZLETEK 680 865

7. II. KÖVETELÉSEK 2 113 85

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 139 615 159 478

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 811 8 661

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor) 151 114 174 519

12. D. Saját tőke (14.-19 sorok) 113 353 158 838

13. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

14. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 77 159 113 353

15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  (KÖZ-
HASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

33 833 42 581

18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENY-
SÉGBŐL

2 361 2 904

19. E. Céltartalékok

20. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 24 842 6 895

21. I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 842 6 895

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 12 919 8 786

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor) 151 114 174 519
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Tétel- 
szám

A
 tétel m

egnevezése
Előző év

Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév

Alaptev.
Váll. tev.

Ö
sszes

Alaptev.
Váll. tev.

Ö
sszes

Alaptev.
Váll. tev.

Ö
sszes

1.
1. Értékesítés nettó árbevétele

18
6,657

6,675
0

1,470
6,424

7,894
2.

2. Aktivált saját teljesítm
ények értéke

0
0

0
3.

3. Egyéb bevételek
315,964

315,964
0

432,926
432,926

4.
ebből: - tagdíj

36,970
36,970

0
40,837

40,837
5.

            - alapítótól kapott befizetés
6.

            - tám
ogatások

276,405
276,405

0
392,078

392,078
7.

4. Pénzügyi m
űveletek bevételei

39
39

0
29

29
8.

A
. Ö

sszes bevétel (1.±2.+3.+4.)
316,021

6,657
322,678

0
0

0
434,425

6,424
440,849

9.
 - ebből: közhasznú tevékenység bevételei

316,021
316,021

434,425
434,425

10.
5. Anyagjellegű ráfordítások

109,090
2,298

111,388
0

136,449
2,018

138,467
11.

6. Szem
élyi jellegű ráfordítások

85,124
1,793

86,917
0

98,894
1,462

100,356
12.

 - ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
0

0
0

13.
7. Értékcsökkenési leírás

9,754
205

9,959
0

2,716
40

2,756
14.

8. Egyéb ráfordítások
78,160

78,160
0

153,780
153,780

15.
9. Pénzügyi m

űveletek ráfordításai
60

60
0

5
5

16.
B. Ö

sszes ráfordítás (5.+6.+7.+8.+9.)
282,188

4,296
286,484

0
0

0
391,844

3,520
395,364

17.
 - ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

282,188
282,188

391,844
391,844

Tétel- 
szám

A
 tétel m

egnevezése
Előző év

Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév

Alaptev.
Váll. tev.

Ö
sszes

Alaptev.
Váll. tev.

Ö
sszes

Alaptev.
Váll. tev.

Ö
sszes

18.
C. A

dózás előtti eredm
ény (A.-B.)

33,833
2,361

36,194
0

0
0

42,581
2,904

45,485
19.

10. Adófizetési kötelezettség
0

0
0

20.
D

. Tárgyévi eredm
ény (C.-10.)

33,833
2,361

36,194
0

0
0

42,581
2,904

45,485
TÁ

JÉKO
ZTA

TÓ
 A

D
A

TO
K

21.
A. Központi költségvetési tám

ogatás
167,642

167,642
0

188,882
188,882

22.
- ebből: - norm

atív tám
ogatás

23.
B. H

elyi önkorm
ányzati költségvetési tám

ogatás
642

642
0

440
440

24.
- ebből: - norm

atív tám
ogatás

25.
C.  Az Európi U

nió strukturális alapjaiból,  
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott tám

ogatás
8,376

8,376
0

15,989
15,989

26.
D

.  Az Európai U
nió költségvetéséből vagy m

ás 
állam

tól, nem
zetközi szervezettől szárm

azó 
tám

ogatás

0
0

0

27.
E.  A szem

élyi jövedelem
adó m

eghatározott 
részének adózó rendelkezése szerinti felhasz -
náláról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján 
átutalt összeg

701
701

0
590

590

28.
F. Közszolgáltatási bevétel

0
0

0

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves 
beszámolójának eredménykimutatása
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Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2021. évi kiegészítő melléklete

1. A közhasznú szervezet  bemutatása:

Fővárosi Bíróság a Nagycsaládosok Országos Egye-
sületét, 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 Kata-
lin elnök önállóan jogosult.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) 
célja az élet és az anyaság tiszteletére való nevelés 
és a jövendő generációjáért érzett felelősség erő-
sítése. Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi 
helyzetének felmérését és bemutatását, javaslatot 
terjeszt elő az illetékes állami és társadalmi szer-
vekhez és szervezetekhez a nagycsaládosokat érin-
tő ügyekben.

Az Egyesület az alábbi közfeladatokat látja el:
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, isme-

retterjesztés
- egészségügyi felvilágosítás
- anyagi, szellemi erőforrások felkutatása és 

felhasználása a nagycsalásosok érdekében
- folyóiratok és más kiadványok közzététele
- a nagycsaládosok fogyasztóvédelme

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet 
nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt.

Befolyás kapcsolt vállalkozásokban:
Az Egyesület egyetlen vállalkozásban sem bír 
olyan befolyással, amely a számviteli előírások 
szerint leányvállalatának, társult vállalkozásának, 
közös vezetésű vállalakozásának, egyéb részese-
dési viszonyban levő vállalkozásának minősül.
Az Egyesület egyetlen társaságban sem ren-
delkezik sem jelentős, sem többségi irányítást 
biztosító, sem közvetett irányítást biztosító be-
folyással.

2. A számviteli politika főbb vonásai:

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kettős 
könyvitelt vezet és a számviteli törvény szerinti 
egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló-
ját készíti. Tárgyévi eredményét a kettős könyvvi-
telt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves 
beszámolójának eredménykimutatása alapján ha-
tározza meg.
Az egyszerűsített éves beszámoló tagolása a Szám-
viteli törvényben és a 479/2016. (XII. 28.) Kormány-
rendeletben kötelezően előírtak alapján történt. Az 
üzleti év a naptári év. 

A mérlegkészítés időpontja: fordulónapot követő 
január 31.

Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben fel-
tárt, 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 tár-
gyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző 
évek módosításaként kerül bemutatásra.

Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része elté-
rően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem je-
lentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha 
a különbözetek összhatása által valamely mérleg- 
vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forin-
tot meghaladó értékben változik. A fogalom alkal-
mazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

Nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek
Tárgyévben nem rendszeres előfordulású és nagy-
ságú tételek nem voltak.

Értékvesztés
Értékvesztés elszámolására, valamint visszaírására 
2021. évben nem került sor.
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Valós értéken történő értékelés
A pénzügyi instrumentumok meghatározott köré-
re nem alkalmazzuk a valós értéken történő érté-
kelést, így a beszámoló ilyen jellegű tételeket nem 
tartalmaz.

Alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása
Az alapítás-átszervezés költségei nem kerültek ak-
tíválásra, azok a felmerülés időpontjában a költsé-
gek között kerülnek elszámolásra.

Kutatás, kísérleti fejlesztés elszámolása
A felmerült költségeket a felmerülés évében szá-
moljuk el az eredmény terhére. 2021. évben nem 
került sor K+F tevékenységre. 

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 számvi-
teli alapelvektől való eltérés ismertetése   

Az eszközök értékelésénél megfogalmazott álta-
lános irányelv, hogy a befektetett eszközöket, a 
forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költ-
ségen kell értékelni, csökkentve azt az alkalmazott 
értékcsökkenési leírással, és értékvesztéssel és nö-
velve ezek visszaírásával.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a 
hasznos élettartam végén várható maradványér-
tékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindul-
ni. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időará-
nyosan (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 maradványér-
tékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindul-
ni.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a tár-
sasági adótörvény által megengedett amortizáci-
ós kulcsokkal történik. Az 200 ezer forint egyedi 
beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök 

beszerzési vagy előállítási költsége a használatba-
vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
kerül elszámolásra.

Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figye-
lembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, 
ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan 
realizálható értéke valószínűsíthetően nem halad-
ja 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 értékhelyes-
bítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az ál-
talános szabályok szerint kerültek értékelésre, az 
értékelésben a jogszabályi változásokon túl módo-
sítás nem történt.

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

Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény elő-
írásainak megfelelően történt, a törvény előírásai-
tól való eltérésre okot adó körülmény nem merült 
fel.

4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

ESZKÖZÖK

4.1. Az eszközök összetétele, főbb változások (eFt)
Az eszközök: -   3,11 %-a  befektetett eszközök 
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 -   0,50 %-a  készletek
-   0,05 %-a  követelések

 -  91,38 %-a  pénzeszközök
 -   4,96 %-a  aktív időbeli elhat.

Megnevezés Előző év Tárgyév
 2020. év 2021. év

A. Befektetett eszközök 7.895 5.430
B. Forgóeszközök 142.408 160.425
C. Aktív időbeli elhatárolás 811 8.661
Összes eszköz 151.114 174.519

A forgóeszközökből 85 eFt követelések, 159.478 eFt 
pénzeszközök.

4.2. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték 
változásának bemutatása /eFt/
 
 Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

11.   Szellemi termékek 8.301 0 130 8.171
12.   Épületek 104 0 0 104
143.  Irodai igazgatási  

berendez. 25.748 0 985 24.763
145. Kis értékű eszközök 14.765 292 389 14.668
Összesen: 48.918 292 1.504 47.706

4.3. Immateriális javak és tárgyi eszközök halmozott 
értékcsökkenésének bemutatása /eFt/

 Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

119.   Szellemi termékek ÉCS 8.301 0 130 8.171
129.   Épületek ÉCS 100 4 0 104
1493. Irodai igazgatási ber. ÉCS 17.857 2.461 985 19.333
1495. Kisértékű eszközök ÉCS 14.765 292 389 14.668
Összesen: 41.023 2.757 1.504 42.276

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott net-
tó értéke a 5.430 eFt.

Követelések részletezése /eFt/

- Vevők 37
- Egyéb követelések 48
  Összesen: 85

Pénzeszközök részletezése  /eFt/

- Pénztár 916
- Bank 158.562
Összesen: 159.478

Aktív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

- 2017., 2019., 2020., 2021. évi 2022-ben,  
mérlegkészítésig befolyt tagdíjak 585
Összesen: 585

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

- 2022. évi biztosítási díj 71
- 2022. évi internet költség 6
Összesen: 77

Költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása

- MNB támogatás 20211201-20211231 8.000
Összesen: 8.000

FORRÁSOK

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

A források: - 91,01 %-a  saját tőke 
-   3,95 %-a  kötelezettségek
-   5,04 %-a  passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés Előző év Tárgyév
   2020. év 2021. év

D. Saját tőke 113.353 158.838
F.   Kötelezettségek 24.842 6.895
G.  Passzív időbeli  
      elhatárolások 12.919 8.786
Összes forrás: 151.114 174.519

Az Egyesület saját tőkéje 2021. évben a tárgyévi 
45.485 eFt eredménnyel növekedett.

Kötelezettségek részletezése /eFt/

- Szállítók 3.756
- Egyéb kötelezettségek   3.139
  Összesen:   6.895

Az Egyesületnek nincs mérlegen kívüli függő, jövő-
beni kötelezettsége.
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Passzív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

- 2022. évi, 2021. évben érkezett tagdíjak 4.742
- Miniszterelnökség / CNPKP12021/1_000260  
- 4,6 millió 1.300
- EMMI / EMT-E-CIVIL-21-0521 500
- Budapest Főváros IX.kerület / ESZSICB-22/2021  
- 525 ezer 402
Összesen: 6.944

Költségek passzív időbeli elhatárolása

- 2021.12. havi áramdíj 9
- 2021.12. havi gázdíj 41
Összesen: 50

Halasztott bevételek 1.793

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 ke-
rült elszámolásra egyéb bevételként. A 2017. évi 
300 MFt támogatásból vásárolt eszközök tárgyévi 
értékcsökkenését meghaladó 16.338 eFt támo-
gatás halasztott bevételként elhatárolásra került, 
amelyből 2018. évben 6.255 eFt került elszámolás-
ra egyéb bevételként, 2019. évben 5.102 eFt, 2020. 
évben 2.482 eFt, 2021. évben 706 eFt került elszá-
molásra egyéb bevételként a fennmaradó 1.793 
eFt halasztott bevétel támogatásként történő el-
számolása a következő években értékcsökkenés 
arányosan történik.

5. Az eredményhez kapcsolódó kiegészítések:

5.1. Bevételek összetétele: (eFt)

Megnevezés Előző év Tárgyév
  2020. év 2021 . év

Értékesítés nettó árbevétele 6.675 7.894
Egyéb bevételek 315.964 432.926
Pénzügyi műveletek bevételei 39 29
Összes bevétel: 322.678 440.849

Közhasznú tevékenység bevétele:   434.425 eFt

A közhasznú tevékenységből származó bevételek 
2021-ben tagdijakból, pályázati úton elnyert tá-
mogatásból, alaptevékenység bevételéből, egyéb 
támogatásokból és az SZJA 1%-ának visszatérítésé-
ből származtak.
A közhasznú bevételből 392.078 eFt a kapott támo-
gatás, 40.837 eFt a 2021. évi tagdíjak.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak köz-
hasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület a tárgyév-
ben 6.424 eFt összegben végzett vállalkozói tevé-
kenységet. Az Egyesület a gazdálkodás során elért 
eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 
meghatározott tevékenységekre fordítja. 

5.2. Ráfordítások összetétele (eFt):
Megnevezés Előző év Tárgyév
  2020. év 2021. év

Anyagjellegű ráfordítások 111.388 138.467
Személyi jellegű ráfordítások 86.917 100.356
Értékcsökkenési leírás 9.959 2.756
Egyéb ráfordítások 78.160 153.780
Pénzügyi műveletek ráfordításai 60 5
Összes ráfordítás: 286.484 395.364

Az egyéb ráfordításokból 153.460 eFt adott támo-
gatás, 305 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 2021.

Támogató megnevezése Támogatott cél
Támogatás (adomány) összege 

(eFt) Eltérés (eFt)
Előző évi Tárgyévi

Közponi Költségvetési szerv Szakmai programok 167.642 188.882 +21.240
Helyi önkormányzat és szervei Szakmai programok 642 440 -202
Magányszemély Működés 7.934 2.120 -5.814
Gazdasági társaság Közhasznú tevékenys. 79.799 70.893 -8.906

Európao Uniós támogatás Szakmai programok 8.376 15.989 +7.613
Egyéb  Közhasznú tevékenys. 11.311 113.164 +101.853
NAV 1% (közcélú adomány) Közhasznú tevékenys. 701 590 -111

Összesen:   276.405 392.078 +115.673

6.2. Költségvetési támogatás felhasználása 2021.

Támogatást 
nyújtó 

megnevezése

Támogatás
Felhasználás          

célja

Felhasználás összege (Ft)
Elszámolás 
időpontja

Időpontja Összege (Ft) előző évi tárgyévi tárgyévet 
követő

EMMI 2017.01.02. 300.000.000 Állami  
támogatás 297.500.855 706.205 1.792.940 2019.02.28

EMMI 2020.09.07 65.000.000 Szakmai  
program tám. 55.124.604 9.875.396 2021.05.30

MINISZTER-EL-
NÖKSÉG

2021.07.01 100.000.000 Működési tám. 100.000.000 2022.03.01

MINISZTER-EL-
NÖKSÉG

2021.09.01 75.000.000 Szakmai prog-
ram tám. 75.000.000 2022.03.01

EMMI 2021.12.31 4.600.000 3.300.000 1.300.000 2022.07.30

6.3. Cél szerinti juttatások 2021.

Megnevezés Előző évi összeg 
(eFt)

Tárgyévi összeg 
(eFt) Változás (eFt)

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 77.993 153.460 +75.467

Adóköteles pénzbeli támogatás    

Adóköteles nem pénzbeli támogatás    

Adómentes pénzbeli támogatás 4.339 1.792 -2.547

Adómentes nem pénzbeli támogatás 73.654 151.668 +78.014

Egyéb cél szerinti, de nem k.h.tev.keretében nyújtott    

Pénzbeli támogatás      

Nem pénzbeli támogatás      
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6.4. Vagyon felhasználása 2021.

Megnevezés Előző évi összeg 
(eFt)

Tárgyévi összeg 
(eFt) Változás (eFt)

Induló tőke 

Tőkeváltozás 77.159 113.353 +36.194

Értékcsökkenés 9.959 2.756 -7203

Értékvesztés

Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás 36 148 +112

Rászorultak részére juttatott természetbeni juttatás 69.126 55.506 -13.620

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 33.833 42.581 +8.748

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 2.361 2.904 +543

7. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek 
és programok

2021-ben a járvány okozta bizonytalanság ellenére 
jól kezeltük a helyzetet: néhány programunk on-
line térbe költözött. 
Nagy örömünkre az eddigi legsikeresebb tanszer-
gyűjtést sikerült lebonyolítanunk az Auchannal part-
nerségben, az Angyali Csomagküldő Szolgálatunk 
is sok családnak segített, bár más gyűjtésekről (Fi-
atalok a kisgyermekes családokért) az önkéntesek 
egészségügyi biztonsága érdekében, sajnos, le kel-
lett mondanunk. Több cég, több támogató került az 
egyesület látókörébe, így a természetbeni adomá-
nyok mennyiségét is növelni tudtuk. A nehéz hely-
zetben tagjaink rászoruló kisgyermekes családok 
számára 70 településen ajánlottak fel segítséget 
(bevásárlás, gyógyszerkiváltás, online oktatás stb.).
Az értékfelmutatás és az érdekvédelmi munka ke-
retében megtartottuk a Családszervezetek Konfe-
renciáját, más családszervezeteket összefogva a 
gyermekek védelmében szólaltunk meg. A járvány-
helyzetben folyamatosan jeleztük észrevételein-
ket, amelyeket tőletek kaptunk, s ezek közül többet 
sikeresen képviseltünk. Nemzetközi mozgásterünk 
is megváltozott, a megbeszélések, egyeztetések az 
internetre költöztek. Legnagyobb örömünkre nö-
velni tudtuk taglétszámunkat, és új egyesületek is 
alakultak. 

Érdekvédelem, érdekképviselet:

2021-ben is sok egyedi kérdés érkezett a NOE-hoz 
a lakástámogatásokkal, a nagycsaládos támoga-
tott gépjárművásárlással, a kedvezményes nyug-
díjba menetellel, az ún. nők40-nel, a hitelmorató-
riummal és a járványos időszakban gyermekeikkel 
otthon maradni kényszerülő szülők helyzetével, az 
online oktatás eszközigényével, valamint a gyer-
mekétkeztetéssel kapcsolatban - a sokakat is érin-
tő, ill. problémásabb eseteket, továbbá a beérke-
zett országos szintű javaslatokat továbbítottuk az 
illetékes főhatóságoknak.
 
Munkabizottsági részvételünk
Szakértői munkájával a NOE aktívan részt vesz 
különböző testületekben, tanácsadói, javaslata-
ival segítve azok munkáját (pl. Közösségi Élet Új-
raindításáért Felelős Operatív Törzs, Népesedési 
Kerekasztal, Köznevelés-stratégiai Kerekasztal, 
NEA Tanács, Nemzeti Önkéntes Tanács, Gyer-
mek- és Ifjúsági Alapprogram Tanács, UNICEF 
Gyermekbarát Település Értékelő Bizottság).
 
Érdekképviseleti tevékenységeink
•	 A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 

munkájában Egyesületünk delegált tagja vesz 
részt. 

•	 A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Ré-
teg- és Korosztályi Civil Szervezetek szekciójá-
ban a konferenciákon delegált tagunk vesz részt.



A NOE 2021. évi kiegészítő melléklete

2022. május 23

•	 A Nemzeti Ifjúsági Tanács teljes jogú tagjaként 
fiatal szakértőink részt vehetnek a NIT közgyűlé-
sein, képzésein, szakmai rendezvényein.

•	 A Nemzeti Önkéntes Tanácsban a NOE teljes 
jogú tagként vesz részt.

•	 A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsá-
ban és a Társadalmi Felelősségvállalás Kol-
légiumának munkájában delegáltjaink vesznek 
részt.

•	 A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsá-
nak munkájában a NOE delegáltja teljes jogú 
tagként vesz részt.

•	 Szintén Ifjúsági Tagozatunk révén részt veszünk 
az EMMI Kerekasztal a Fiatalokért munkacso-
port munkájában.

•	 Teljes jogú tagként vagyunk jelen az  UNESCO 
Magyar Nemzeti Bizottsága Társadalomtu-
dományi Szakbizottságában.

•	 Delegáltjaink részt vesznek a  Tankerületi Ta-
nácsok ülésein, amelyek a tankerületi központ 
mellett működő javaslattevő, véleményező, ta-
nácsadó testületek.

A járvány miatti korlátozások alatt e testületek ülé-
sei is csak online formában valósulhattak meg.
 
Egyes uniós és más nemzetközi források ope-
ratív programjaihoz kapcsolódó monitoring bi-
zottságoknak folyamatosan szavazati joggal ren-
delkező tagja vagyunk (pl. az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program Monitoring Bizott-
ság, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Opera-
tív Program Monitoring Bizottság, a Partnerségi 
Megállapodás Monitoring Bizottság, a Rászoru-
ló Személyeket Támogató Operatív Program, a 
Végrehajtás Operatív Program Plus Monitoring 
Bizottság).
 
A NOE a magyar családüggyel kapcsolatos minisz-
tériumi munkacsoportok ülésein is közreműkö-
dik (pl. a Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus 
Munkacsoport, a Nők Jogaiért Felelős Tematikus 
Munkacsoport, a Családbarát Szülészet Szakmai 
Egyeztető Fórum, a „Legyen jobb a gyermekeknek!” 
Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság). Szakmai (de-
mográfiai, szociális és családügyi) konferenciák 
rendszeres, aktív résztvevői vagyunk.
 
Egyesületünk nemzetközi tevékenysége során a 
továbbiakban is azon dolgozik, hogy a családok 

szempontjai, érdekei megjelenjenek a dokumentu-
mokban, a döntéshozatalban, valamint, hogy nem-
zetközi téren (ELFAC, FEFAF, COFACE) erősödjék a 
családbarát civil érdekképviselet. 
 
Több év tapasztalatai alapján meg tudjuk erősíteni, 
hogy a NOE neve nemzetközileg is jól cseng, számít 
a véleményünk, nélkülünk egyetlen európai csa-
ládszervezet sem teljes, sok ország nagycsaládos 
szervezete minket tekint példaképének.
A gyermeki és szülői jogokról más családszerveze-
tekkel közös nyilatkozatot fogadtunk el.
 
Testületi delegáltjaink:
•	 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács: Ditz-

endy Károly Arisztid
•	 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Bod-

roghelyi Csaba
•	 Nemzeti Önkéntes Tanács: Kardosné Gyurkó 

Katalin
•	 az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Társa-

dalomtudományi Szakbizottság: Joó Kinga
•	 Nemzeti Együttműködési Alap, Tanács: Kardos-

né Gyurkó Katalin
•	 Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Joó 

Kinga
•	 Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram, Tanács: Ka-

pot Ildikó
•	 Közszolgálati Testület: Kardosné Gyurkó Katalin
•	 Közösségi Élet Operatív Törzs: Kardosné Gyurkó 

Katalin
 
Új érdekvédelmi eredmények:
•	 a minimálbér emelésével nőttek a hozzá kötődő 

keresetarányos gyermekgondozási ellátási és a 
jövedelemhatár-plafonok,

•	 a CSED köztehermentesítése,
•	 a GYOD összegének emelése,
•	 kedvező lakástámogatási finomítások (pl. több-

generációs CSOK, illeték, ÁFA)
•	 az árvaellátás minimumának emelése, a nemfi-

zető eltartók helyett a gyermektartásdíj álta-
lános megelőlegezése, a nyugdíjasok jövede-
lemszerzésének járulékmentesítése, a 13. havi 
nyugdíj első elemének újbóli bevezetése (azóta 
már a teljes 13. havié is), többszöri indexálás, 
nyugdíjprémium (özvegyi, szülői és árvaellátás-
hoz is),

•	 rendelkezés a gyermekesek által 2021-ben befi-
zetett jövedelemadó 2022. évi visszatérítéséről,
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•	 a gyermekgondozási ellátások és a gyermeká-
polási táppénz folyósításának ideje alatt már 
végig folyamatos a biztosítás (ennek pl. megrok-
kanáskor van nagy jelentősége).

Szakmai tevékenységünk:

NOE-FON Jogsegélyszolgálat
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének telefo-
nos jogsegélyszolgálata a NOE-FON, mely azért jött 
létre, hogy a családok számára ingyenesen, köz-
vetlen, személyre szabott, hiteles és naprakész 
tájékoztatást tudjon adni a hatályos jogszabályok-
ról, továbbá, hogy az egyedi problémák összetett-
ségével is tudjon személyre szabottan foglalkoz-
ni, útmutatást, megoldást segítséget nyújtani.
A 2021-es évben a hozzánk forduló folyamatos 
megkeresések száma az előző évhez hasonló 
magas érdeklődést mutatott, az érdeklődési kö-
rök kicsit változtak, az újonnan bevezetésre került 
családtámogatási csomagokhoz igazodva.  Heten-
te 10-15, olykor 20 hívás is érkezik (a napi mi-
nimum hívás jellemzően 2-3 eset, melyből van, 
aminek jobban utána kell járni, majd visszahívjuk 
a hozzánk fordulót), az ország minden tájáról, 
édesapák, édesanyák és nagyszülők is szoktak 
keresni bennünket. Olykor előfordul, hogy akinek 
már valamiben tudtunk segíteni, más jellegű kér-
déssel vagy problémával ismét hozzánk fordul, 
tanácsot, eligazítást vagy jogszabályértelmezést 
kér. Sokan egymásnak ajánlanak minket, szemé-
lyes referenciával.  Továbbra is egyaránt jellemző 
volt az írásban és a telefonon történő megkere-
sés.  A 2021-es évről is elmondható, hogy nagy és 
szüntelen igény mutatkozik a szakértelemmel ren-
delkező, emberi hangon, megértően kommunikáló 
és ezáltal erős támaszt és megoldást nyújtó szol-
gálatra.  
Sok köszönet hangzott el a vonalak másik oldaláról, 
mely minket is megerősít. Az év során több köszö-
nő levél is érkezett, melyek nemcsak szóban fejezik 
ki, hogy a hozzánk fordulók mennyire hálásak.  
A megkeresések tartalmának spektruma nagyon 
széles.  Ebben az évben a munkajogi kérdések, a 
táppénzzel kapcsolatos kérdések, a távmunka 
és a speciális munkahelyi helyzetek, valamint a 
„Nők 40” és a nyugdíj kérdése volt a leggyako-
ribb téma. 
A gyámhatósághoz kötődő ügyek, mint a gyerme-
kelhelyezés, a kilakoltatás, valamint a szociális 

rászorultsággal kapcsolatos segítségkérések is 
gyakorta fordulnak elő. Ezekben az esetekben is 
komoly felelősség hárul a NOE-FON-ra, hiszen 
lehet, hogy egy adott gyermek életében éppen az-
által áll be a megfelelő védelmi fordulat, hogy a 
vele kapcsolatban lévő, de tehetetlen szülő vagy 
más felnőtt végre segítséghez fordul, s ha minket 
talál meg, megfelelő tanácsadással mi tudjuk is 
segíteni az ügyüket.
A családi adókedvezmény még mindig nagy ér-
deklődésnek örvendő téma, ahol mindig kérdések 
merülnek fel a szülők közötti megosztás mikéntjé-
vel kapcsolatosan.
Legnépszerűbb a 2021-es évben, a Gyermeket 
nevelő családok otthonfelújítási támogatása 
(518/2020. korm. rendelet), s az ehhez kapcso-
lódó kedvezményes állami támogatással és fix 
kamatozással kínált hitel lehetőségének részle-
tei voltak.  
A jövő év elején várhatóan ismét sűrűsödni fog az 
autópályamatrica-kedvezménnyel kapcsolatos 
érdeklődés, majd az év második felében bizonyára 
sok kérdés fog összegyűlni a felújítási támogatás 
elszámolását érintő témakörben, hiszen ez a le-
hetőség a jövő év végén lezárul.
A nagycsaládos autóvásárlási támogatással kap-
csolatosan már csak néhány ügyben kerestek min-
ket, az érdeklődők közül a legtöbben már új autó 
boldog tulajdonosai.
A világjárvány okozta rendkívüli jogrend és helyzet 
miatt előtérbe került – különösen a kisgyermekes, 
kisiskolás családoknál – a home office, a távmun-
ka kérdésköre, s ennek a munkajogot érintő min-
den vonatkozása.
Szorosan ide tartozik még a megbetegedett 
gyermekek ápolásának idejére igényelhető táp-
pénz, ill. ápolási díj, valamint a saját jogon járó 
táppénzekkel kapcsolatos kérdések, továbbá az 
esetleges felmondás esetén lehetséges jogi ka-
paszkodók.
Összességében elmondható, fantasztikus lehe-
tőség, hogy bárkinek ingyenesen rendelkezésé-
re tudunk állni, bármilyen jellegű problémája vagy 
kérdése van.  S a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
nincs olyan megkeresés, amelynél legalább csekély 
mértékben - ha nem éppen teljesen -, ne tudtunk 
volna segítséget nyújtani!
A családokat szinte minden érinti (a legkülönbözőbb 
jogterületeken keresztül), a család, mint a nemzet 
alapja, mely magában hordozza az életet s így a jelent 
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és jövőt, mindenek felett támogatást érdemel!  Mi 
ezt szeretnénk továbbra is szolgálni azzal, hogy 
szinte minden jogterületen tudunk eligazítást, se-
gítséget, vagy akár megoldást nyújtani!
Reméljük, még sokáig lesz mód a NOE-FON szá-
mára, hogy e a családok komoly támaszaként a 
társadalom kapaszkodója legyen!
Kulturális kapcsolatok, kedvezmények

Kulturális ajánlatok
Sajnos, a téli hónapok beálltával a járvány újabb 
hulláma miatt egyre erősebb korlátozásokat kellett 
bevezetni, így a kulturális élet személyes élményé-
nek varázsát még mindig  hiányolnunk kellett. 
A 2021. év első felében a kulturális események 
még főleg online zajlottak. Egy részük régebbi szín-
házi előadás, koncert, beszélgetés felvétele volt, 
amit a közönséggel való kapcsolattartás céljából 
ingyenesen hozzáférhetővé tett az adott kulturális 
intézmény. A világ minden tájáról rengeteg múze-
um, közgyűjtemény tette online hozzáférhetővé az 
anyagait, mégpedig oly módon, hogy tárlatait (vagy 
azok egy részét) virtuális séta segítségével tekint-
hettük meg. 
Tavasztól egyre többünk számára vált hozzáférhe-
tővé az oltás, ezzel párhuzamosan a kulturális élet 
is az online térből fokozatosan kezdett visszaköl-
tözni a személyesen átélt élmények közé. A közön-
ség   egyre több sportesemény, színházi előadás, 
koncert, múzeum között válogathatott. Sajnos, a 
NOE lehetőségei a kedvezményes ajánlatok tekin-
tetében kissé beszűkültek, hogy a kulturális élet 
szereplőinek pandémia alatt kiesett bevételét a 
személyes élményekre kiéhezett közönség pótol-
ni tudja. Régebbi partnereink egy része kevesebb 
kedvezményes vagy ingyen jegyet tudott felajánla-
ni, esetleg a kedvezmény mértéke nem volt a ko-
rábbi. Néhány bemutatóra egyesületünkből pár 
család így is hivatalos volt. Az idő előrehaladtával 
őszig rengeteg kulturális esemény ingyenesen 
volt látogatható, hogy a közösségi élet újra megin-
duljon, ezért az intézmények részéről nem is volt 
szükség és lehetőség annyi felajánlásra. Az év vége 
azonban igazi nagy durranás volt, hiszen Mága Zol-
tán művész úr az újévi koncertjére1100 NOE tag-
nak biztosított ingyenjegyet. Bár a koncert maga 
2022. január 1-én volt, a meghirdetése és a csalá-
dok jelentkezése 2021. decemberére esett. 
A fentebb vázolt helyzet a konkrét ajánlatszá-
mokban is látszik. Míg 2021. január 1. és május 

31. között tagságunknak összesen 63 ajánlatot 
tudtunk küldeni, addig június 1. és december 31. 
között 213 lehetőséget továbbíthattunk a kultúra 
listánkon.

A tagkártyához kapcsolódó kedvezmények
A 2020-ban bevezetett online kedvezményadási 
lehetőség a kedvezmények terén jelentős fejlő-
dést hozott.  A partnerek a honlapon megtalálha-
tó kedvezményadó linken keresztül (kedvezményt 
kínálok) jelezhetik a partnerségüket. Az új felület-
nek köszönhetően hosszabb bemutatkozásra és 
fénykép feltöltésére is lehetőség van. A 2021-ben 
folyamatos volt a korábbi partnerek honlapon tör-
ténő megjelenítésének frissítése és az új partnerek 
bejelentkezése. Jelenleg 300 településen van ked-
vezményadó partnerünk. A legnagyobb mértékű 
kedvezmény 50%-os, a legkisebb 5%. 
A kedvezményekről a kéthetente megjelenő hírle-
velekben folyamatosan tájékoztatjuk a tagságot. A 
kedvezmények tekintetében jó a honlap látogatott-
sága. A 2021-es évben 10.000 fő nézte meg a hon-
lapon a kedvezmény-lehetőségeket. 
2021-ben   tavasszal és ősszel a Homeinfoval kö-
tött megállapodás alapján tagjaink kupon ked-
vezményeket vehettek igénybe, ez előnyösebb 
vételhez segítette az építkezést, felújítást végző 
tagjainkat. 

Családi nyaralás és tábor
A 2021. júniusától szeptemberéig 177 család – 
1032 fő - számára nyílt lehetőség egy hosszú hétvé-
gét eltölteni a Hunguest Hotels tulajdonában lévő 
szállodákban, illetve kempingekben. A helyszínek: 
Gyula, Révfülöp, Balatonfüred.
Június 28. és július 31. között Tatán az Esély Bu-
dapest Főváros Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány 
jóvoltából három turnusban 275 gyerek, összesen 
10 csoport vehetett részt a Táborszervezői- és él-
ménypedagógiai táborban.
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Ala-
pítvány jóvoltából ismét részt vehetett az élmény-
táborban 400 gyermek 40 kísérővel két turnusban, 
és nyolc hétvégén 2470 tagunk kapott lehetőséget 
a kikapcsolódásra a Zánkai Üdülőfaluban.
A táborokhoz a jelentkezési felhívást, a regisztrá-
ciót, a jelentkezők szükséges dokumentumainak 
ellenőrzését, a dokumentumok feltöltését, a fel-
ajánlókkal való kapcsolattartást munkatársaink 
végezték. 
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Közösségeink

2021-ben egyesületünkbe 1037 új egyéni tagcsalád 
lépett be. 

Új csoportjaink: 
Albertirsai Csoport, Szilasmente Nagycsaládos 
Csoport - Nagytarcsa
 
Új tagegyesületeink: 
Csereháti Nagycsaládos Egyesület, Keresztény 
Nagy-Családos Egyesület – Kecskemét, Életfa Nagy-
családos Egyesület – Dombóvár, Várunk Rád Nagy-
családos Egyesület – Hejőbába

Online megjelenésünk, online közösségeink:
•	 NOE Facebook oldal: 2013 januárjában indult el, 

jelenleg 23 770 oldalkedvelésnél tartunk.
•	 A Nagycsaládos Szülők Klubja csoport 2017 nya-

rán alakult meg, jelenleg 21 140 tagja van.
•	 A NOE-bazár csoport ugyancsak 2017 nyarán 

jött létre, jelenleg 4000 tagja van.
•	 A Nagycsaládos Autóvásárlási Támogatás Füg-

getlen Információs Csoport 2020. január elején 
került a NOE tulajdonába, jelenleg 12 340 tagja 
van.

Programok

Február 2. - Családszervezetek IX. Konferenciája
A járványhelyzet miatt online tartottuk meg a Család-
szervezetek IX. konferenciáját, melyet Novák Katalin 
családokért felelős tárca nélküli miniszter köszöntött. 
A találkozón Zsigó Róbert, a Családügyi Minisztérium 
parlamenti államtitkára is bemutatkozott. Három új 
szervezet is csatlakozott az eseményhez.
Február 6. - Házasság Világnapja
A Házasság Hete rendezvénysorozatot a Pécsi 
Székesegyház Nagycsaládos Egyesület szentmisé-
vel nyitotta meg. Az egyesület felkérésére videó is 
készült, melyben a NOE elnöke, Kardosné Gyurkó 
Katalin és férje, Kardos Botond válaszolt a házassá-
gukkal kapcsolatos kérdésekre. 

E. Február-július - Kisgyermekes családoknak 70 
településen segít a NOE

F. A vírus harmadik hullámának időszakára tá-
mogattuk azokat a főleg kisgyermekes csa-
ládokat, akikre ez a helyzet fokozottan nagy 
terhet ró. Belső felmérésünkből kiderült, 

hogy több mint 70 településen mintegy 400 
családnak tudtunk segíteni.

G. Július 9-10. -- a X. Európai Nagycsaládos Konfe-
rencia

Szakmai és családi programok forgataga várta a 
családokat Keszthelyen a NOE és az ELFAC közös 
szervezésében zajló X. Európai Nagycsaládos Kon-
ferencián. Európa tizenegy országából fogadtunk 
előadókat és vendégeket a 2021. július 9-11. között 
megrendezett konferencián, melynek mottója: „A 
fenntarthatóság bölcsője a család”. 
A szakmai programok mellett, melyeket a Balaton 
Színházban rendeztünk meg, gazdag szabadidős 
programok is várták a családokat a Georgikon Ma-
jortörténeti Kiállítóhelyen, Keszthely városában és 
környékén.
A rendezvényre 12 országból érkeztek meghívott 
vendégeink, összesen 735 fő vett részt konferen-
ciánkon, több mint 30 előadó tisztelte meg az ese-
ményt, 3 díjátadó ünnepséget tartottunk, családja-
ink és vendégeink számtalan kulturális programon 
vehettek részt. Külön megtiszteltetés számunkra, 
hogy Anita asszonyt, a köztársasági elnök úr fele-
ségét és Varga Judit miniszterasszonyt is körünk-
ben üdvözölhettük.

Augusztus 4-10. - VíziVándor tábor a Szigetköz-
ben
A NOE VíziVándor tábora a Szigetköz gazdag élő-
világába vezette be a 14-18 éves táborozókat. A 
régi vizivándoros csapat visszalátogatott a legelső 
tábor színterére, ami nagy élmény volt számukra. 
Az első napokban nagy esőzések voltak, de ezt a 
táborvezetők könnyen orvosolták, és hála nekik, a 
tábor ideje alatt a csapat sosem unatkozott. 
Dunasziget, Kisbodak, Ásványráró – 36 fiatal – egy 
fantasztikus hét.

Szeptember 29. - AUCHAN tanszergyűjtés 
Az Auchan áruházi tanszergyűjtésünk idei eredménye:
40 szervezetünk 5 héten keresztül 24 áruházban 
mintegy 1166 (!) önkéntesünk bevonásával 110.000 
terméket gyűjtött, ezzel mintegy 2500 családban 
8100 gyermeknek tudtunk segíteni. 
Köszönet illeti szervezeteink önkénteseit, akik sza-
badidejüket áldozták e célra, valamint az Auchan 
Magyarország Kft. munkatársait, akik immár ne-
gyedik éve szívvel-lélekkel dolgoznak a gyűjtés  
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sikerén, és a vásárlókat, felajánlókat, akik idén is el-
képesztő mértékű támogatást nyújtottak ezáltal az 
iskoláskorú gyermekeket nevelő rászoruló nagy-
családjainknak.

H.  
I. Szeptember 19. - Babaköszöntő

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete az előző 
évben született babákat és családjaikat minden év 
tavaszán vidám hangulatú rendezvény keretében 
köszönti. A tavalyi év során azonban a járványhely-
zet nem tette lehetővé, hogy személyesen köszönt-
sük az újszülötteket, emiatt postán juttattuk el szá-
mukra a meglepetés-csomagokat.
Idén tavasszal a pandémiás helyzet továbbra is 
akadályozta a személyes találkozásokat, azonban 
ezúttal néhány hónappal később, egy kellemes 
szeptemberi délutánon lehetőségünk nyílt rá, hogy 
az elmaradt Babaköszöntő ünnepséget bepótol-
juk, idén végül mégis személyesen köszöntsük az 
Egyesületünkben tavaly született babákat. Az ese-
mény fővédnöke ezúttal is Herczegh Anita asszony, 
a köztársasági elnök felesége volt, a helyszínt a 
csodálatos Péteri Rendezvénypark biztosította. A 
résztvevő gyermekeket és családjaikat különböző 
játékokkal, kézműves foglalkozásokkal vártuk, a 
hangulatról pedig a Ringató gondoskodott. Igazán 
jó volt végre újra együtt lenni és együtt ünnepelni a 
számos új kis életet.
 
Szeptember 23-24. - IV. Budapesti Demográfiai 
Csúcs 
2021. szeptember 23-24-én a Várkert Bazárban 
immár 4. alkalommal került sor a Budapesti De-
mográfiai Csúcsra, mely platformot biztosít a szak-
értőknek, civil szervezeteknek, a politikusoknak, 
egyházi és világi vezetőknek arra, hogy családokat 
érintő a legfontosabb kérdéseket megvitassák. A 
Demográfiai Csúcs alcíme idén a „A család a fenn-
tarthatóság záloga” volt. A konferenciára a világ 
minden tájáról érkeztek kormányfők, más politiku-
sok, előadók, de résztvevőként jelen volt több NOE 
szakértő is.
 
Október 7. -a NOE 32. Őszi találkozója Nyíregy-
házán
A köszöntő beszédek után a családok az Igrice 
Néptáncegyüttes, Miló mester és tanítványai, a 
Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület műsorát lát-
hatták, majd mediball és tűzoltószerkocsi bemu-
tató következett. A gyerekek és felnőttek nagy  

örömére a vadmotorosok is felvonultak. A védő-
nőknél ingyenes vérnyomás- és vércukorszintmé-
résre lehetett jelentkezni, de mézkóstolás is várta 
a gyermekeket. A Magyar Államkincstár, a Kopp 
Mária Intézet  a Népesedésért és a Családokért 
(KINCS) és az Eruroleasing képviselői hasznos in-
formációkkal szolgáltak a családok számára. A kéz-
műves foglalkozások mellett a Nyíregyházi Állat-
park is kicsiknek és nagyoknak egyaránt népszerű 
programlehetőséget biztosított.

Október 24. - A szeretet ízei
Második alkalommal került sor A szeretet ízei prog-
ram átadó ünnepségére a Dinnyési Templomkert 
Hagyományőrző Turisztikai Központban. Egyesüle-
tünk az elmúlt években több mint 100 befőzőau-
tomatával gazdagodott, amelyet helyi szervezete-
ink kaptak meg. A program célja eredetileg az volt, 
hogy a nagycsaládosok által helyben feldolgozott 
sok-sok magyar gyümölcs és zöldség olyan tagcsa-
ládjainkhoz is eljusson, akik nagyvárosokban élve 
jóval nehezebben és drágán jutnak hozzá befőttek-
hez, savanyúságokhoz. Ám ezt most az élet átírta. 
Négy egyesületünket nagy veszteség érte idén, 
amikor elveszítették vezetőiket. 
Az „Add a kezed” Püspökladányi Nagycsaládos 
Egyesület, az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete, a Nagycsaládosok Kispesti Egyesüle-
te és a Rákosmenti Nagycsaládosok Madárfészek 
Egyesülete kapta meg idén a mintegy 2300 üvegnyi 
szeretetet, mert szeretnénk kifejezni, hogy oszto-
zunk gyászunkban, vezetőik a mi barátaink is vol-
tak, s a barátokra lehet számítani a bajban. 
Idén először egy másik szervezetet is támogattunk, 
így az egyszülős családok is megtapasztalhatták, 
számíthatnak ránk. Számukra is nehéz volt ez az 
időszak, szeretnénk egy kis mosolyt varázsolni az 
ő arcukra is. A szeretet ízei programunk nem csak 
hagyományőrzésről, közösségépítésről, egész-
séges táplálkozásról szól… Szeretnénk vele azt is 
megmutatni, hogy lehet ránk számítani. 

November 3. - Családszervezetek X. Konferen-
ciája
A Családszervezetek Konferenciáját tizenhat család-
szervezet részvételével immár 10. alkalommal ez-
úttal a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartottuk meg. 
A konferencia témája: Európa jövője. A rendezvény 
kiemelt vendége Dr. Bólya Boglárka, az IM európai 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára volt.
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November 25-27. - Lakiteleki évzáró hétvége
Pénteken és szombaton a házaspárok, új vezetőink 
és az ifik is képzéseken, míg tapasztaltabb vezető-
ink kommunikációs tréningen vettek részt. Szom-
bat este jótékonysági bált tartottunk. A tombolafel-
ajánlások bevételét két olyan szervezetünk kapta, 
ahol a családok különösen nehéz helyzetben van-
nak: a tarpai és a fehérgyarmati csoportunk. Emel-
lett a FICSAK jótékonysági adventi vásárához csat-
lakozva minivásárt tartottunk a hétvégén. Advent 
első vasárnapjára esett a 2021-es év utolsó választ-
mányi ülése, amelyen bepillantást nyertünk 2022 
terveibe. Tartalmas hétvége után új lendülettel és 
nagy tervekkel indultunk együtt haza.  

Angyali Csomagküldő Szolgálat
2021. elején családjaink egy része még mindig ne-
héz helyzetben volt. Többen éppen új munkahely 
keresésével voltak kénytelenek foglalkozni, vagy 
családjuk tagjai egymás után kerültek karanténba. 
Sajnálatos módon vannak olyan családjaink, ame-
lyek szeretteiket vesztették el. Ez különösen nagy 
terhet rótt azon családjainkra, akiknél a lelki fáj-
dalom mellett a családfenntartó elvesztése miatt 
anyagi gondokkal is küszködni kellett. 2021-ben 
kétszer is meghirdettük angyali jótékonysági felhí-
vásunkat, az ACSSZ-t. 
Tavasszal 139 családnak tudtunk segíteni az or-
szág minden részében. Összesen 108 Angyal csat-
lakozott ekkor felhívásunkhoz, akik az adott csa-
ládoknak főleg tartós élelmiszereket tartalmazó 
csomagokat küldtek 5-30 eFt értékben futárszolgá-
lattal vagy postai úton. Több Angyalunk nem egy, 
hanem 2-3 családnak is segített, mert úgy érezte, 
olyan biztos helyzetben van, hogy ezt megteheti. 
November elején szintén meghirdettük e jóté-
konysági felhívásunkat, hiszen az adventi idő-
szakban szintén elkelt a segítség. Több családunk 
karanténban volt, néhányan pedig kevesebb be-
vétellel gazdálkodhattak, úgy várták az ünnepeket. 
Helyi vezetőink rekordszámú segítségre szorulót 
jelöltek, Angyalaink összesen 253 családot tudtak 
támogatni. Szerencsére, több munkahelyi és isko-
lai közösség is jelezte, hogy csatlakoznak ehhez a 
programhoz, néhányuk 5-10 család megsegítését 
is vállalta. 
Összesen 189 egyéni felajánló, közösség küldött 
csomagot, többen személyesen vitték el adomá-
nyukat egy-egy családnak. Immár évek óta nő azon 
NOE szervezeteink száma, akik maguk is áruházi 

gyűjtéseik során tesznek félre erre a célra szánt 
tartós élelmiszert vagy tanszert. Közülük néhá-
nyan nem is jelölnek rászoruló családot, mondván, 
az egyesület a közösből e nemes célra is tud fel-
ajánlani. Több olyan szervezetünk van, amely jelölt 
már családot, amely kapott is segítséget, és most 
az adott helyi szervezetünk saját adománnyal sze-
retné ezt viszonozni. Ugyanilyen módon közvetle-
nül jelentkezett olyan család is a felhívásunkra, aki 
annak idején segítséget kapott, szerencsére, a ne-
héz helyzet náluk csak ideiglenesnek bizonyult, és 
most hálából ők maguk akartak Angyalként segíte-
ni. Vannak munkahelyi közösségek az ország több 
pontján, akik az ACSSZ felhívást olvasták, jelentkez-
tek, és névtelenül ugyan, de egy hozzájuk közel élő, 
helyi NOE szervezet családjait adománnyal megra-
kott cipősdobozokkal támogatták. Ezeket a dobo-
zokat az adott NOE szervezet elnöksége osztotta 
szét a családjaik között. 

Önkénteseink köszöntése
Kisebb és nagyobb közösségeinkben is hagyo-
mány, hogy évente köszöntjük azokat, akik a az 
adott szervezet mozgatórugói. A 2021. évben a kö-
szöntőt hagyományainkhoz híven három régiónk-
ban sikerült megrendezni.

Al-Duna Régió (2021. október 16. Várdomb)
Az Al-Duna régió szervezetei szeretetteljes, családi-
as hangulatú rendezvényen köszöntötték önkénte-
seiket Várdombon. Az eseményt Kardosné Gyurkó 
Katalin nyitotta meg, aki megköszönte a jelenlévők 
munkáját. Kis ünnepség keretében meghallgattuk 
a várdombi iskolások műsorát, majd az önkénte-
sek méltatása, ajándékozása következett, ezzel a 
gesztussal is megköszönve az elmúlt két évi mun-
kájukat, kitartásukat és azt, hogy mindig lehet rájuk 
számítani. Az ünnepség után a Várdombi Nagycsa-
ládos Egyesület vendégeiként a helyiek specialitá-
sát, a finom nyúlpaprikást is megkóstolhattuk.

Észak-Magyarország, Budapest és Közép-Ma-
gyarország Régiók (2021. június 20. Örkény)
Az Örkényi Szabadidő Központban 27 egyesület, il-
letve csoport 124 önkéntesét köszöntöttük, akik a 
NOE Budapest- és Közép-Magyarország, valamint 
Észak-Magyarország régiójából jöttek. Az ünnepi 
műsor és a köszöntőbeszédek után a vendégek 
szívesen fogyasztották el a babgulyást. Jó volt látni, 
hogy nagycsaládban élni jó, megvan a közös hang, 
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szeretet, összetartás! Szeretettel gratulálunk a kö-
szöntötteknek!

Felső-Tisza Régió (november 7. Nádudvar) 
A Felső-Tisza régiónk 16 szervezetének 60 önkén-
tesét köszöntöttük Nádudvaron. Szervezeteink 
vezetői Miskolctól Fehérgyarmatig, Kemecsétől 
Sárrétudvarig hozták segítőiket, hogy a családok 
mindennapjait megkönnyítők áldozatos munkáját 
színes műsorral, ajándékkal köszönjük meg. 

Régiós Családi Napok
Régiós családi napjainkat minden évben több hely-
színen is megrendezzük, hogy a nagycsaládosok - 
osztozva a közös értékeken - egy-egy régión belül 
közelebbről is megismerhessék egymást. A 2021. 
évben a következő helyszíneken rendeztünk csalá-
di napokat: 

Június 26.  Régiós családi nap Kiskunhalas
Több mint négyszáz vendég érkezett a Al-Duna Ré-
gió rendezvényére Kiskunhalasra, a Hirling József 
Lovasparkba. Házigazdánk, a Fészekrakó Nagy-
családos Egyesület az önkéntes segítőivel egész 
napos szabadidős, szórakoztató családi rendez-
vényt varázsolt a lovasparkba. A vendégeket népi 
játszóház, légvár, kézműves foglalkozás, arcfestés, 
kutyás bemutató, rajzpályázat, tűzoltók, motoros 
rendőrök, öko-bio játszóház, lovaglás várta. A meg-
nyitót követően a jelenlévők a NOE himnuszára ko-
reografált flashmobban vettek részt. Kicsitől nagyig 
mindenki talált magának szórakozást nemcsak a 
parkban, hanem a város múzeumaiban is. A napot 
a Lovasbandérium látványos programja zárta.

Június 26.  Régiós családi nap Inárcs
Budapestről öt kerületből, Közép-Magyarország 
19, Észak-Magyarország 6 településéről, valamint 
Érdről, Törökbálintról, de még Miskolcról is jöttek 
mind tagegyesületi, mind egyéni NOE tagcsaládok a 
rendezvényre. Köszöntőt mondott Gál Imre, Inárcs 
polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési kép-
viselő és Kollár Szilárd, az Inárcsi Nagycsaládosok 
Szeretet Egyesületének elnöke. Volt kézműveske-
dés, egészségügyi mérések, kutyás bemutató, tűz-
oltó habparti, koncert, főzőverseny, óriáscsúszda, 
légvárak, tombola és esti bál.
 

Július 31. Orosháza 30. szülinap és régiós csa-
ládi nap
A Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza a megala-
kulásának 30. születésnapját mintegy 500 résztve-
vő jelenlétében ünnepelte meg. 
A színpadon az érdeklődők változatos - táncos-ze-
nés - előadásokat láthattak, a kisebbek interaktív 
bábelőadáson szórakozhattak. Megtalálható volt a 
tűzoltó - és rendőrautó, lehetett íjászkodni és op-
tikai fegyverrel lőni. Volt pónilovaglás, foci, ugráló-
vár, pingpong, és szellemi vetélkedő. A kínálatból a 
népi játszóház sem hiányozhatott. A Vöröskeresz-
tes sátorban egészségügyi méréseket végeztek, de 
az „ambu-babán” az újjáélesztés fogásait is ki lehe-
tett próbálni. 
Minden családnak finomságokkal telepakolt tás-
kával kedveskedtünk, ingyen vattacukorjegyeket is 
kaptak, vásárosok színesítették a programot. 

Augusztus 14. A Felső- Duna Régió családi napja 
Tatabányán
A rendezvény színhelyéül a rendezvényszerve-
zők a Nomád Kempinget választották, ahova a 
családok a nagy meleg ellenére mintegy 190-en 
jöttek el Mosonmagyaróvárról, Győrből, Eszter-
gomból Tatabányáról és a környező települések-
ről. A gyerekeknek kiépített, kialakított játékte-
rek, ügyességi-, kincskereső játékok, kézműves 
foglalkozások, valamint a reggeli közös tánc is 
a fák árnyékot adó lombjai között zajlottak. Az 
ebédfőzés után a résztvevők ellátogathattak a 
Turul szoborhoz. 

Elnökségi ülések, választmányi ülések, közgyűlés

Egyesületünk döntéshozó és tanácskozó testületei 
idén a megszokott rend szerint találkoztak, lehető-
ség nyílt a közös gondolkodásra, döntéshozatalra.

Választmányi üléseink
Választmányi testületünk tagjai a NOE egyesület- 
és csoportvezetői, ezen kívül pedig 20 egyénileg 
megválasztott tag. Egyesületünk választmánya 
döntéshozó jogkörrel – jogi kényszer folytán - már 
nem rendelkezik, de tanácsadó, véleményformáló 
javaslatai vannak és az elnökség számára ezek kö-
telező érvénnyel bírnak.
A választmányi ülések kiváló alkalmak arra, hogy 
jobban megismerjük egy-egy régiónk munkáját, egy-
egy szervezetünket, éppen ezért a jelenlegi elnökség 
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törekszik arra, hogy minél több választmányi ülés 
vidéken legyen megtartva. Sajnos, a veszélyhelyzet 
miatt ez a cél nem tudott maradéktalanul megvaló-
sulni. Az ülések januárban és májusban még online, 
szeptemberben Budapesten és novemberben pe-
dig Lakiteleken már személyes jelenléttel zajlottak.

Díjátadó ünnepség és közgyűlés – szeptember 
18., Budapest
Közgyűlésünket a kialakult veszélyhelyzet miatt 
május helyett szeptemberben tartottuk meg. Min-
den évben közgyűlésünk keretében köszönjük 
meg a segítséget, támogatást mindazoknak, akik 
áldozatos munkával segítik egyesületünket, a csa-
ládokat. 83 elismerést adtunk át. 
A közgyűlésen a tagok a 2020.  évi beszámolókról 
és a 2021. évi költségvetésről szavaztak. 
 
Nemzetközi ügyek
Egyesületünk több nemzetközi szervezet tagja, így 
jelen vagyunk a European Large Families Confede-
ration (ELFAC), a Fédération Européenne des Fem-
mes Actives en Famille (FEFAF) és a COFACE Famili-
es Europe testületeiben, továbbá részt veszünk az 
International Federation for Family Development 
(IFFD) szakértői tevékenységében.
Az elmúlt évben egyesületünk részvételével az 
alábbi – a pandémiára tekintettel elsősorban on-
line – események, nemzetközi tevékenységek való-
sultak meg:

Február 17. ELFAC 
Virtuális túra családbarát településeken
A virtuális túra során a horvát főváros, Zágráb ön-
kormányzatának működésébe nyerhettünk be-
tekintést. Családpolitikájuk és jó gyakorlataik be-
mutatásával igyekeztek inspirálni a résztvevőket. 
Résztvevő: Forgács Laura.

Február 25. COFACE Families Europe 
Online szeminárium a kommunikációról
Az online szeminárium központi témája a kommu-
nikáció volt. Az előadók rávilágítottak arra, hogy 
egyes szavaknak, megforgalmazásoknak vagy ké-
peknek mekkora befolyásoló erejük lehet. Részle-
tesebben foglalkoztunk azzal is, miképpen lehetne 
és kellene elérni, hogy a médiában a különböző 
vallású, etnikumú, kinézetű stb. emberek és csalá-
dok is megfelelően reprezentálva legyenek. Részt-
vevő: Forgács Laura.

Március 24-25. ELFAC 
Családbarát Önkormányzatok 2. Európai Gyű-
lése
A konferencia célja családbarát módszerek meg-
osztása egymással, a családbarát közösségek tá-
mogatása és a családok témájának napirenden 
tartása volt. Az első napi elméleti bevezető után a 
második napon kilenc ország képviselői beszéltek 
országuk, illetve városuk családbarát intézkedése-
iről, köztük Józsa Tamás is, aki felkérésünkre Ma-
gyarországot, illetve Veszprém városát képviselte. 
Résztvevő: Forgács Laura.

Június 3. Demográfiai változások és Európa Jö-
vője webinárium
Az Európa Jövője Konferenciasorozat keretén belül 
megvalósuló online webinárium központi témá-
ja a demográfiai változások voltak. Az online ese-
ményen Magyarországot köszöntő beszéddel és 
előadással Hölvényi György EP-képviselő, az EPP 
interkulturális és vallási párbeszéddel foglalkozó 
munkacsoportjának társelnöke képviselte. 

Július 9-11. X. Európai Nagycsaládos Konferen-
cia
Keszthely
Az ELFAC a NOE közreműködésével „A fenntart-
hatóság bölcsője a család” címmel rendezte meg 
a 2020-ról elhalasztott európai nagycsaládos kon-
ferenciát. A nagy sikerű rendezvényen többszáz 
család vett részt Magyarországról és Európa külön-
böző országaiból. A konferencia védnökei Novák 
Katalin és Varga Judit miniszter asszonyok voltak, 
a szakmai program kapcsolódott az Európa Jövője 
Konferenciasorozathoz is. 

Szeptember 14.
FEFAF közgyűlés, online
A Brüsszelben 1983-ban megalapított FEFAF to-
vábbra is szorosan együttműködik a NOE-val, ezzel 
erősítve a kontinensen a családbarát lobbit mind 
Brüsszel irányában, mind pedig segítségképpen 
az egyes országok törvényhozóinak döntéseihez. 
2021-ben a szervezet számos, Magyarországon 
megrendezett eseményre is meghívást kapott (pl. 
X. Nagycsaládos konferencia, Demográfiai Csúcs). 
Éves közgyűlésüket a járványhelyzetre való tekin-
tettel online tartották meg, ahol is a NOE képvise-
lőjét, Balla Katalint ismét alelnöknek választották 
meg. Résztvevő: Balla Katalin.
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Október 18. „A demográfiai kihívások, a nagy-
családok szerepe és Európa jövője” konferencia
Athén, Görögország
A görög nagycsaládos szervezet, az ASPE 2021-ben 
ünnepelte meg alapításának 90. évfordulóját, ezzel 
Európában a legrégebbi nagycsaládos szervezet-
nek számít. Az évforduló alkalmából nemzetközi 
konferenciát szerveztek, amelyen a magyar nagy-
családok helyzetéről is tudtunk beszélni, elsősor-
ban az elérhető támogatásokat és a hazai család-
barát szemlélet formálását említve. Az eseményen 
több görög város – többek között Athén – is átve-
hette az ELFAC családbarát önkormányzat tanúsít-
ványát.
Résztvevők: Kardosné Gyurkó Katalin, Joó Kinga.

November 22. COFACE Families Europe 
Szülő-gyerek kapcsolatok a digitalizáció korá-
ban, webinárium
COFACE által szervezett online előadás keretein 
belül az előadók arra mutattak rá, hogy milyen 
előnyei és hátrányai lehetnek a mai digitális világ-
ban a szülő-gyerek kapcsolatnak, az online világ 
hogyan tudja segíteni a mindennapi életet, és ezzel 
egyidőben az milyen veszélyeket rejt. Résztvevő: 
Győri Barnabás.

December 2. Nő, Család, Karrier
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) 
megtartotta az egyik - több alkalomra tervezett - 
V4-es partnertalálkozóját Budapesten, ahol a „Nő, 
Család, Karrier” című visegrádi projekttel kapcso-
latban kiosztották a Legjobb Női Munkahely pályá-
zat nyerteseinek díjait. Egyesületünket Balla Kata-
lin képviselte és mutatta be.

A Titkárság munkájáról

Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül 
több, mint 14 000 tagcsaláddal tart kapcsolatot a 
különböző rendezvényei, programjai, szakmai ki-
adványai, régiós találkozói, önkéntesei révén. Ezt a 
munkát 2021-ben 11 fő látta el. A budapesti titkár-
ság mellett hat régióközpontunk működik, amely 
hét régió feladatait végzi el.
Munkatársaink látták el a NOE napi feladatait (tag-
sági és tagegyesületi adminisztráció, pénzügyek, 
pályázati feladatok, a jogsegély- és tanácsadó 
szolgálat működtetése, karitatív munka, adomá-
nyok kezelése stb.) és az országos jellegű rendez-
vények, hivatalos események (elnökségi ülések, 

választmányi ülések, közgyűlés, sajtóesemények) 
megszervezését.
A titkárság részvételével és közreműködésével 
szerkesztettük a NOE Leveleket, a kétheti – a ví-
rushelyzet alatt heti – szerdai Hírlevelet, emellett 
a kiadványok, könyvek, prospektusok, tájékoztató 
anyagok szerkesztése, előkészítése, kivitelezése és 
a pályázatok, zsűrizések lebonyolítása is itt zajlott.
A titkárság az országos rendezvények mellett a 
nemzetközi programok megszervezésében és le-
bonyolításában is részt vett, miközben a szakmai 
fórumokon egyesületünket mind hazai, mind nem-
zetközi színtéren képviseli. A sajtótájékoztatók, saj-
tómegkeresések kezelése és részben a szakmai és 
kommunikációs anyagok, háttéranyagok is a titkár-
ságon készültek.
Távozó kollégák: Czucka Éva – számviteli ügyintéző, 
Lódi Viktória – titkárságvezető
Érkező kollégák: Hunyadi Nikolett – titkársági refe-
rens, Fürjes Éva – szociálpolitikai referens. 

NOE Levelek 

A NOE Levelekben tájékoztatjuk tagságunkat az egye-
sület tevékenységéről, a családokra vonatkozó aktu-
ális jogszabályi tudnivalókról, bemutatjuk közösségi 
életünket, programjainkat, hasznos információkat 
nyújtunk a család apraja-nagyja számára. 2021-ben 
a 332-342. számú lapszámaink jelentek meg. A NOE 
Levelek kiadásával tagjainknak olvasmányos, színes 
és emberközeli magazint szeretnénk nyújtani. 2021-
ben olvasóink körében felmérést végeztünk annak 
érdekében, hogy megtudjuk, mi az amire több, illet-
ve mi az, amire kevesebb igényük van. A felmérés 
eredményeinek kielemzése után a magazin több vál-
tozáson is átesett. Többek között elhagytuk a divat 
rovatot, helyette megnöveltük a gyermekfoglalkozta-
tó feladatok és a kézműves rovat oldalszámát, vala-
mint igyekszünk az eddiginél is nagyobb mértékben 
bevonni tagcsaládjainkat a lap szerkesztésébe. Az ol-
vasóink által javasolt témákat a lapban fokozatosan 
dolgozzuk fel, így reményeink szerint a magazinnal 
egyre közelebb kerülhetünk hozzájuk. Beszámoltunk 
a partnerszervezetek s a családokat érintő intézmé-
nyek aktualitásairól, neves szakemberek írtak a családi 
élet különböző aspektusairól, az adott lapszám tema-
tikájához igazodva látták el az olvasókat szakavatott 
tanáccsal. Online tagnyilvántartó rendszerünknek 
köszönhetően a NOE Levelek lapszámról lapszám-
ra több mint 11.000 tagcsaládunkhoz jut el nyom-
tatott formában. Hírmagazinunk, természetesen,  
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weboldalunkon online is elérhető (www.noe.hu), 
illetve környezettudatos tagjainknak elektronikus 
úton juttatjuk el.

Köteteink

2021-ben az irodalmi pályázataink témaköreit fel-
dolgozó kötetsorozatunk egy újabb meghatározó 
darabja jelent meg, „Amit megtudtam a családom-
ról – Családtörténetek vírushelyzetben” címmel. A 
2020. októberében kiírt pályázatra olyan családok, 
családtagok pályázatait vártuk, akik fontos isme-
retekkel gyarapodtak egymásról, gyermekeikről, 
szüleikről, s akik ezeket a komoly és/vagy vicces 
tapasztalataikat szívesen megosztották másokkal 
. Pályázatunkra rekord mennyiségű, 130 pályamű 
érkezett. Az írásokat elbíráló zsűri tagjai Erős Kin-
ga (kritikus; a Magyar Írószövetség elnöke); Kapot 
Ildikó (NOE elnökségi tag), Schäffer Erzsébet (Pulitz-
er-díjas újságíró), Szentmártoni János (Babérkoszo-
rú-díjas költő; igazgató, PIÜ – Kárpát-medencei Igaz-
gatóság) és Ulicsák Péter (NOE elnökségi tag) voltak. 
A 130 beérkezett pályamunka előválogatását kö-
vetően a zsűri három díjazott mellett további négy 
pályázónak a különdíjas munkáját emelte ki. Köte-
tünkben 27 írást közöltünk teljes terjedelemben. Ez 
a kötet az ötödik eleme a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete által elkezdett szépirodalmi pályázatok 
anyagából (Nagycsaládos lettem!, Nagycsaládosok 
meséi, Mindent köszönök, Küzdelem a gyermekért) 
megjelentetett köteteknek. Az „Amit megtudtam a 
családomról” kiadványunkat is gazdag illusztrációs 
anyaggal láttuk el. A kötet kiadása a családokért fe-
lelős tárca nélküli miniszter támogatásával valósult 
meg. Könyvünk hivatalos terjesztésre nem kerül. Az 
„Amit megtudtam a családomról” kötetet egyesüle-
tünkön belül, továbbá kiemelt partnereink, család-
szervezetek és az örökbefogadás témájában érin-
tett szakmai szervezetek körében terjesztjük.

Pályázataink

„A fenntarthatóság bölcsője a család” rajz-, vi-
deó- és fotópályázat
A pályázatra olyan rajzokat, fotókat, videofelvétele-
ket vártunk, amelyek bemutatják, hogy a pályázó és 
családja mit tesz a fenntarthatóság, a környezet- és 
klímavédelem érdekében. Ebbe a legapróbb házi 
praktikák bemutatása éppúgy bele tartozott, mint 
a különféle szakmai ismeretek elsajátítása, a kör-
nyezettudatosság bármely eleme. Video kategóri-

ában 7, fotó kategóriában 11, rajz kategóriában 23 
pályamű érkezett be. Családkonferenciákon  mind-
három kategóriában 3 díjazottat és egy-egy külön-
díjast hirdettünk.

„Ha nem lenne családom” szépirodalmi pályázat
A pályázatra olyan írásokat vártunk, amelyek be-
mutatják, hogy a pályázó milyennek képzeli az 
életét család nélkül, egyáltalán el tudja-e képzelni. 
Fiatalok éppúgy pályáztak, mint akik már saját csa-
ládot alapítottak. 40 pályamű érkezett be, az ered-
ményhirdetés 2022-ben lesz.

Belső pályázat
Idén 1,8 millió forintot fordítottunk a NOE tagegye-
sületeinek és csoportjainak támogatására. Az el-
nökség csoportos utazási költséget, szállás- és 
étkezési díjat támogatott. 2021-ben összesen 36 
szervezetünk pályázott.

Régióink

A hét régiónkban hat régióvezető végzi a régiók 
működéséhez szükséges adminisztrációs feladato-
kat, kapcsolatot tart a hozzájuk tartozó szerveze-
tekkel, segíti azok együttműködésének kialakítását, 
rendezvényeket szervez, adományokat közvetít.
Régióvezetőink: Al-Duna Régió – Vargáné Kunczt 
Orsolya, Balaton Régió – Molnárné Budai Angelika, 
Dél-Alföldi Régió – Benedek Szilvia, Észak-Magyar-
ország Régió Rendek Ildikó; Felső-Duna Régió – 
Horváth Hajnalka, Felső-Tisza Régió – Deliné Szola-
nics Zsuzsanna, Budapest és Közép-Magyarország 
Régió – Rendek Ildikó.

Az adományokról

Az Auchan Magyarország Kft. felajánlásának kö-
szönhetően 60 tonna jó minőségű étkezési burgo-
nya érkezett a családokhoz. Mintegy 50 szerveze-
tünk vállalta a kiosztást, 3000 családnak nyújtva 
ezzel támogatást

A Magyar Nemzeti Bank 2021-ben egyesületün-
ket két alkalommal támogatta. Támogatásával 
élelmiszercsomagot, tisztítószereket adhattunk a 
kialakult nehéz helyzetben 5 millió Ft értékben 500 
családnak. Karácsony alkalmából pedig 800 család-
nak segítettünk az ország egész területén. A kará-
csonyi támogatás összege 8 millió forint volt.
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2021-ben két könyvkiadó is támogatta egyesüle-
tünket. A Holnap Kiadó több mint 4 millió Ft ér-
tékű, a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó pedig 
8,5 millió Ft értékű könyvet adott az év folyamán.

A RAVAK Hungary Kft. támogatásával 10 fürdő-
szobába került modern fürdőkád. A 10 család 
pályázat útján juthatott hozzá a felajánlott termé-
kekhez. A támogatás értéke több mint 1 millió Ft.

A Henkel Magyarország Kft. 2021-ben is támo-
gatta tisztítószerekkel Egyesületünket. A támoga-
tás értéke mintegy 10 millió Ft, mely több mint 11 
raklapnyi mosóport és tisztálkodószereket tartal-
mazott.

Egyesületünk régi, kedves támogatója a VitaPlus 
Kft. Támogatónk az év végéig több mint 10 millió 
Ft értékben adományozott étrendkiegészítőket és 
vitaminokat.

Az Inter-Computer-Informatika Zrt. 2021. évben 
is 30 családnak adományozott élelmiszercsomagot 
több mint 1 300 000 Ft összértékben.
Az Opus Tigáz Zrt. Egyesületünket kérte fel, hogy 
500 db szénmonoxid-érzékelőt juttassunk el olyan 
családokhoz, ahol erre különösen nagy szükség 
van. A felajánlott termékeket a Felső-Tisza régiónk 
családjai kapták.
Munkatársak

Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül kö-
zel 14.275 tagcsaláddal tart kapcsolatot, az általa 
biztosított különböző rendezvényei, programjai, 
szakmai kiadványai, kistérségi találkozói, önkénte-
sei révén. Jelenleg 14 fő látja el a feladatokat a bu-
dapesti titkárságon, ill. a hét régióközpontunkban.

Eszközpark fejlesztése

2021-ben irodai eszközök a működéshez, prog-
ramjaink megvalósításához babzsákok beszerzése 
történt.

8. Önellenőrzés a 2021 adóévben az előző évek-
re tekintettel nem történt.

9. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók és 
tisztségviselők javadalmazásának bemutatása:

Az Egyesületnek  2021. évben 14 fő alkalmazottja 
volt, a részükre 2021. évben kifizetett bér 56.125 
eFt. 
Megbízási jogviszonyban 21 főt foglalkoztatott az 
Egyesület, részükre 2021. évben 8.725 eFt megbí-
zási díj került kifizetésre.
Az  Egyesület vezető tisztségviselői 2021. évben 
tiszteletdíjban vagy egyéb juttatásban  nem része-
sültek, részükre csak a feladatuk ellátásához szük-
séges költségtérítések kerültek kifizetésre.

Tárgyévi eredmény elszámolása:

Az Egyesület tárgyévi eredménye 45.485 eFt, 
amelyből 42.581 eFt az alaptevékenység és 2.904 
eFt a vállalkozási tevékenység eredménye, a 2021. 
évi eredmény a tőkeváltozást növeli.

Könyvelés
Az egyszerűsített éves beszámolót Zsólya Tiborné 
készítette. Könyvviteli szolgáltatást végzők regiszt-
rációs száma : 156710; adótanácsadói nyilvántar-
tási száma: AT2114095.

Könyvvizsgálat
Az egyszerűsített éves beszámoló adatai könyv-
vizsgálattal alátámasztottak. 
A könyvvizsgáló adatai:  
PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
MKVK nyilvántartási szám: 000645
A könyvvizsgáló személye: Jónásné Penner Ágnes
MKVK tagsági száma: 001448
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül más  
szolgáltatást nem nyújtott. 
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Környezetvédelem:

Az Egyesület tevékenységének jellegéből adódóan egyáltalán nem termel és tárol veszélyes hulladékot, 
környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

10. Vagyoni, pénzügyi mutatók
Adatok %-ban

A mutatók megnevezése előző év tárgy év
Tartósan befektetett eszközök aránya 
(befektetett eszközök/összes eszköz) 5,22 3,11

A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás) 75,01 91,01

Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz) 94,24 91,93

Likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek) 573,25 2.326,73
Rövid távú likviditási mutató  (forgóeszközök-követelések/rövid 
lejáratú kötelezettségek) 564,75 2.325,50

Hitelfedezettségi mutatók (követelések/rövid lejáratú kötelezettségek) 8,51 1,23

A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló törvény előírásainak figyelembe vételével készült.

Budapest, 2022.03.31.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2021. évi Közhasznúsági melléklete

1. A szervezet azonosító adatai

név:  Nagycsaládosok Országos Egyesülete
székhely:  1056 Budapest, Március 15. tér 8.
bejegyző hatá-
rozat száma:

 Pk.60 107 /1989

nyilvántartási 
szám:

 01-02-0000107

képviselő 
neve:

 Kardosné Gyurkó Katalin

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és köz-
hasznú tevékenységek bemutatása 

A NOE közhasznú tevékenysége az alábbi területe-
ken valósult meg:
•	  érdekvédelem, érdekképviselet,
•	  egyedi esetekben való konkrét segítségnyújtás, 

konzultációk intézményekkel, önkormányzatok-
kal, hatóságokkal,

•	  országos szinten a családokat érintő kérdések-
ben jogszabály-előkészítési munkában való ak-
tív részvétel,

•	  tanácsadás: jogi, szociális, életvezetési, nevelé-
si, egészségügyi, építési, 

A NOE 2021. évi Közhasznúsági melléklete
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•	 fogyasztóvédelem: együttműködés fogyasztó-
védelmi szervezetekkel, közérdekű

•	  tudnivalók megjelentetése,
•	  adományközvetítés,
•	  kedvezményes lehetőségek közvetítése,
•	  a tagkártyára nyújtott kedvezmények bővítése,
•	  kedvezményes, ingyenes rendezvények közvetí-

tése,
•	  kedvezményes, ingyenes kulturális lehetőségek 

közvetítése,
•	  helyi, régiós és országos rendezvények támoga-

tása, szervezése (online is),
•	  jótékonysági adománygyűjtés és -közvetítés 

gyermekes családok számára.

3. A közhasznú tevékenységek bemutatása 
(tevékenységenként)

a közhasznú tevékenység megnevezése:
•	  a.) a gyermekes családok, ill. a nők és férfiak, va-

lamint hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése (Alaptörvény 
Alapvetés L. cikk, Szabadság és Felelősség XV.3. 
pont, 2011. évi CCXI. törvény 6. § (1) és 15. §);

•	 b.) b.) a családokkal kapcsolatos emberi és ál-
lampolgári jogok védelme (Alaptörvény Szabad-
ság és Felelősség VI. cikk 1. pont, 2011. évi CCXI. 
törvény 1. § (1), (3) és 15-20. §);

•	 c.) c.) családsegítés, családok számára szociális 
ügyekben tanácsadás, jogsegélyszolgálat. (1993. 
évi III. törvény 56. §, valamint az 57. § e) és h) 
pontjai, 2011. évi CCXI. törvény 3. § (2), 6. §);

•	 d.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és 
ifjúsági érdekképviselet (Alaptörvény Szabadság 
és Felelősség XVIII. 1. pont, 1997. évi XXXI. tv. 11. 
§ (1), 12. § (2), 39. §, ezzel összefüggésben: 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 4-11., 15. és 
17-18. pont, 2011. évi CCXI. törvény 13. §);

•	 e.) e.) a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű ré-
tegek, különösen a gyermeket nevelő szülők fog-
lalkoztatásának elősegítése (Alaptörvény Szabad-
ság és Felelősség XVIII. 2. pont, Csvt. 4. § (2), (3));

•	 f.) f.) családi életre nevelés (Alaptörvény Sza-
badság és Felelősség VI. cikk, 2011. évi CCXI. 
törvény 3. § (2), ehhez kapcsolódóan: 2011. évi 
CXC. törvény 2. § (1));

•	 g. g.) egészségügyi felvilágosítás (2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja; 

•	 h.) környezeti nevelés (2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) bekezdés 11. pontja; 1996. évi LIII. 

törvény 2. § (1) bekezdés, 64. § (1) bekezdése)
•	 i.) határon túli magyar családszervezetek műkö-

désének segítése (Alaptörvény alapvetés D) cikk);
•	 j.) fogyasztóvédelem (1997. évi CLV. törvény 17. 

§ (2), (5) bekezdései).

közhasznú tevékeny-
séghez kapcsolódó 
közfeladat, jogsza-
bályhely:

2011. évi CLXXV. tv. 2. § 
20. pont és a 34. § (1)–(2) 
bekezdései

a közhasznú tevé-
kenység célcsoportja:  családok

a közhasznú tevé-
kenységből részesü-
lők létszáma:

Elsősorban a tagcsalá-
dok és tagszervezetek, 
de aki hozzánk fordul, 
mindenkinek segítünk, 
és ami változást elér-
tünk, minden magyar 
nagycsaládos élvezi. 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei 
az érdekvédelem, érdekképviselet területén:

Sok egyedi kérdés érkezett 2021-ben is a NOE-hoz 
a lakástámogatásokkal, a nagycsaládos támoga-
tott gépjárművásárlással, a kedvezményes nyug-
díjba menetellel, az ún. nők40-nel, a hitelmorató-
riummal és a járványos időszakban gyermekeikkel 
otthon maradni kényszerülő szülők helyzetével, az 
online oktatás eszközigényével, valamint a gyer-
mekétkeztetéssel kapcsolatban - a sokakat is érin-
tő, ill. problémásabb eseteket, továbbá a beérke-
zett országos szintű javaslatokat továbbítottuk az 
illetékes főhatóságoknak.
 
Munkabizottsági részvételünk
A NOE a szakértői munkájával aktívan részt vesz 
különböző testületekben, tanácsadói, javaslattevői 
munkájával segítve a társadalmi folyamatok fej-
lesztését (pl. Közösségi Élet Újraindításáért Felelős 
Operatív Törzs, Népesedési Kerekasztal, Közne-
velés-stratégiai Kerekasztal, NEA Tanács, Nemzeti 
Önkéntes Tanács, Gyermek- és Ifjúsági Alapprog-
ram Tanács, UNICEF Gyermekbarát Település Érté-
kelő Bizottság).
 
Érdekképviseleti tevékenységeink
•	 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács mun-

kájában Egyesületünk delegált tagja vesz részt. 
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•	 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Réteg- 
és Korosztályi Civil Szervezetek szekciójába de-
legált tagunk vesz részt a konferenciákon.

•	  A Nemzeti Ifjúsági Tanács teljes jogú tagjaként 
fiatal szakértőink részt vehetnek a NIT közgyűlé-
sein, képzésein, szakmai rendezvényein.

•	  Nemzeti Önkéntes Tanácsban a NOE teljes jogú 
tagként vesz részt az üléseken.

•	  A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsában és 
a Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiumának 
munkájában delegáltjaink vesznek részt.

•	  A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának 
munkájában a NOE delegáltja teljes jogú tag-
ként vesz részt.

•	  Szintén Ifjúsági Tagozatunk révén részt veszünk 
az EMMI Kerekasztal a Fiatalokért munkacso-
port munkájában.

•	  Teljes jogú tagként vagyunk jelen az UNESCO 
Magyar Nemzeti Bizottsága Társadalomtudo-
mányi Szakbizottságának munkájában.

•	  Delegáltjaink vesznek részt a Tankerületi Ta-
nácsok ülésein, amelyek a tankerületi központ 
mellett működő javaslattevő, véleményező, ta-
nácsadó testületek.

A járvány miatti korlátozások alatt e testületek ülé-
sei is csak online formában valósulhattak meg.
 
Egyes uniós és más nemzetközi források operatív 
programjaihoz kapcsolódó monitoring bizottsá-
goknak folyamatosan szavazati joggal rendelke-
ző tagja vagyunk (pl. Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program Monitoring Bizottság, Gazdaság-
fejlesztési és Innovációs Operatív Program Moni-
toring Bizottság, Partnerségi Megállapodás Moni-
toring Bizottság, Rászoruló Személyeket Támogató 
Operatív Program, Végrehajtás Operatív Program 
Plus Monitoring Bizottság).
 
A NOE a magyar családüggyel kapcsolatos minisz-
tériumi munkacsoportok ülésein is közreműködik 
(pl. Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munka-
csoport, Nők Jogaiért Felelős Tematikus Munka-
csoport, Családbarát Szülészet Szakmai Egyeztető 
Fórum, „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti 
Stratégia Értékelő Bizottság). Szakmai (szociális és 
családügyi) konferenciák rendszeres, aktív résztve-
vői vagyunk.
 
Egyesületünk nemzetközi tevékenysége során a 
továbbiakban is azon dolgozik, hogy a családok 

szempontjai, érdekei megjelenjenek a dokumentu-
mokban, döntéshozatalban, valamint, hogy nem-
zetközi téren (ELFAC, FEFAF, COFACE) erősödjék a 
családbarát civil érdekképviselet. 
 
Több év tapasztalatai alapján meg tudjuk erősíteni, 
hogy a NOE neve nemzetközileg is jól cseng, számít 
a véleményünk, nélkülünk egyetlen európai csa-
ládszervezet sem teljes, sok ország kisebb, kevés-
bé jól szervezett nagycsaládos szervezete minket 
tekint példaképének.
A gyermeki és szülői jogokról más családszerveze-
tekkel közös nyilatkozatot fogadtunk el.
 
Testületi delegáltjaink:
•	  Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács: Ditz-

endy Károly Arisztid
•	  Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács: Bod-

roghelyi Csaba
•	  Nemzeti Önkéntes Tanács: Kardosné Gyurkó 

Katalin
•	  az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Társa-

dalomtudományi Szakbizottság: Joó Kinga
•	  Nemzeti Együttműködési Alap, Tanács: Kardos-

né Gyurkó Katalin
•	  Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Joó 

Kinga
•	  Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram, Tanács: Ka-

pot Ildikó
•	  Közszolgálati Testület: Kardosné Gyurkó Katalin
•	 Közösségi Élet Operatív Törzs: Kardosné Gyurkó 

Katalin
 
Új érdekvédelmi eredmények:
•	  a minimálbér emelésével nőttek a hozzá kötő-

dő gyermekgondozási ellátási és jövedelemha-
tár-plafonok,

•	  a CSED köztehermentesítése,
•	  a GYOD összegének emelése,
•	  kedvező lakástámogatási finomítások (pl. több-

generációs CSOK, illeték, ÁFA)
•	  a legalább 5 éves gyermekek védőoltása a Co-

vid-19 fertőzés ellen,
•	  az árvaellátás minimumának emelése, a nyug-

díjasok jövedelemszerzésének járulékmentesí-
tése, a 13. havi nyugdíj első elemének újbóli be-
vezetése, többszöri indexálás, nyugdíjprémium 
(özvegyi és árvaellátáshoz is),

•	  rendelkezés a gyermekesek által 2021-ben befi-
zetett jövedelemadó visszatérítéséről,
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•	  a gyermekgondozási ellátások és a gyermeká-
polási táppénz folyósításának ideje alatt már 
végig folyamatos a biztosítás (ennek pl. megrok-
kanáskor is nagy jelentősége van).

Egyesületünk több nemzetközi szervezet tagja, így 
jelen vagyunk a European Large Families Confede-
ration (ELFAC), a Fédération Européenne des Fem-
mes Actives en Famille (FEFAF) és a COFACE Fami-
lies Europe testületeiben továbbá részt veszünk az 
International Federation for Family Development 
(IFFD) szakértői tevékenységében.
Az elmúlt évben az alábbi – a pandémiára tekintettel 
elsősorban online – események, nemzetközi tevé-
kenységek valósultak meg egyesületünk részvételével:

Február 17. ELFAC - Virtuális túra családbarát te-
lepüléseken
Február 25. COFACE Families Europe - Online sze-
minárium a kommunikációról
Március 24-25. ELFAC - Családbarát Önkormány-
zatok 2. Európai Gyűlése
Június 3. Demográfiai változások és Európa Jövője 
webinárium
Július 9-11. X. Európai Nagycsaládos Konferencia, 
Keszthely
Szeptember 14. FEFAF közgyűlés, online
Október 18. „A demográfiai kihívások, a nagycsa-
ládok szerepe és Európa jövője” konferencia
November 22. COFACE Families Europe - Szü-
lő-gyerek kapcsolatok a digitalizáció korában, 
webinárium
December 2. Nő, Család, Karrier

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasz-
nált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem  
megnevezése

Vagyone-
lem értéke

Felhasz-
nálás 
célja

 -  -  -

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Adómentes pénzbeli támogatás   4.339     1.792

Adómentes nem pénzbeli támo-
gatás 73.654 151.668

  

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség Előző év Tárgyév
A. Vezető tisztségviselőknek nyúj-
tott juttatás összesen: - -

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év 
(eFt)

Tárgyév 
(eFt)

B. Éves összes bevétel 322.678 440.849

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználá-
sáról szóló 1996. évi 

CXXVI. törvény alapján átutalt 
összeg        701        590

D. közszolgáltatási bevétel - -

E. normatív támogatás - -

F. az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós

Alapból nyújtott támogatás    8.376   15.989

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 313.601 424.270

H. Összes ráfordítás (kiadás) 286.484 395.364

I. ebből személyi jellegű ráfordítás   86.917 100.356

J. Közhasznú tevékenység ráfor-
dításai 282.188 391.844

K. Adózott eredmény   36.194   45.485

L. A szervezet munkájában köz-
reműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek 
száma (főben; a közérdekű önkén-
tes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

1.500 fő 1.500 fő

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) 
[(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0] Igen Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/
(H1+H2)>0,25] Igen Nem

Társadalmi támogatottság mu-
tatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/
(G1+G2)>0,02] Igen Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/
(H1+H2)>0,5] Igen Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Igen Nem

 

Adatok ezer forintban.
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Kedves NOE Vezetőség, és Tagság!

Az ellenőrző bizottság a 2021-es évben több al-
kalommal tartott on-line megbeszélést. Ezeken a 
megbeszéléseken az éppen aktuális kérdések mel-
lett megvitattuk, az elnökségi üléseken elhangzott 
dolgokat is, néhány alkalommal pedig javaslattal 
álltunk elő az Elnökség felé, hogy mit és hogyan le-
hetne hatékonyabban csinálni. 
Lehetőségeink függvényében részt vettünk az el-
nökségi üléseken személyesen vagy akár on-line 
módon. 
A köztes időkben felmerülő kérdéseinket elektro-
nikus úton tettük fel egymásnak, az elnökségi ta-
goknak, valamint Elnökünknek is. A kérdéseinkre 
minden egyes alkalommal kaptunk választ.

Az idei évben három nagy területet választottunk 
ki, hogy azokat részletesen vizsgáljuk.

Az idei év szomorú eseményei közé tartozik, hogy 
Békési Attila tagunk eltávozott közülünk, helyette a 
várólistán első helyen szereplő Gráner Zsoltot kér-
tük fel, aki örömmel elfogadta a megbizatást.
Az Ellenőrző Bizottság így az alábbi tagokból áll:
Benedek Anna
Török Ádám
Gráner Zsolt
Dr. Herczeg Krisztián 
Tihanyi-Kovács Erika

Az év elején meghatározott célunk az volt, hogy ki-
csit jobban belelássunk a régiók munkájába és egy 
nagy rendezvény anyagát tekintsük át. Békési Attila 
ötlete nyomán a Nyíregyházi találkozót választot-

tuk, így az ő emlékére való tekintettel ragaszkod-
tunk ezen esemény vizsgálatához. 
1.Nyíregyházi Őszi Találkozó volt ahol a tervezett 
program megvalósulását és az ehhez kapcsolódó 
elszámolásokat vizsgáltuk. A bekért dokumentu-
mokból az adatokat megismertük és megállapítot-
tuk, hogy az elszámolásnál a számlák és az adatok 
megegyeznek.

2. Kiküldetési elszámolások
Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a pályá-
zati anyagok rendben voltak. A táblázatos forma 
egyértelműen tartalmazta, hogy kinek, mikor, mi 
célból, mennyi térítés, költség lett elszámolva.
  
3.A munkavállalók szerződéseit is átnéztük. 

Az ellenőrző bizottsági tagok részt vettek több 
nagy rendezvényen így Keszthelyen, Nyíregyházán, 
valamint több kisebb rendezvényen is. Így szemé-
lyesen is alkalmunk nyílt meggyőződni arról, hogy 
a programok minden alkalommal jó hangulatban 
zajlottak, az ígért feladatok ellátása pedig teljes 
mértékben megfelelőnek bizonyult.

Az éves Közgyűlésig még megtekintjük az Egysze-
rűsített Beszámolót valamint a Közhasznúsági je-
lentést is.

Köszönjük a bizalmat, mindenkinek jó egészséget 
és sok-sok élményt kívánunk a 2022-es évre.

Köszönettel:
Tihanyi-Kovács Erika
Ellenőrző Bizottság elnöke
2022. március 30.

Minden kolléga minden évben részt vesz orvosi 
alkalmassági vizsgálaton és ezt dokumentáljuk is. 
Továbbá a kollégák a kötelező vizsgálat mellett sza-
badon választhatnak néhány szűrővizsgálatból is. 
Büszke vagyok rá, hogy egy komplex és tényleges  

kivizsgálási csomagot kapnak a nálunk dolgozó 
kollégák, édesanyák. A munkaalkalmassági igazo-
lásokat egy külön munkaegészségügyi dossziéban 
tároljuk.

Ellenörző Bizottsági jelentés

A NOE elnökének az Ellenőrző Bizottság részére  
2022. március 22-én tett írásbeli tájékoztatása
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Tisztújításhoz jelölések

Kedves Tagtársaink!

A 2022. május 7-i közgyűlésen meg kell újítanunk 
öt elnökségi tag, valamint a póttagok mandátumát.
A Jelölő Bizottság nevében megköszönöm a jelölés 
folyamán sokaktól kapott segítséget.
Nagyon reméljük, hogy az új elnökség és a meg-
újuló testületek friss erővel vezetik tovább a NOE-t. 
Minden tagcsaládot szeretettel hívnak a közgyűlés-
re a Jelölő Bizottság tagjai:
Váradi Tibor elnökletével, Tengyer Minea, Ilcsik  
Annamária, Kollár Szilárd és Nyers György jelölő 
bizottsági tagok. 

Elnökség – maradó tagok:
• Kardosné Gyurkó Katalin – elnök 
• Herbert Gábor – elnökségi tag
• Kapot Ildikó – elnökségi tag
• Péterné Novák Krisztina – elnökségi tag

Az elnökség négy évre újraválasztható tagja:
• Görcz Gyula Csaba – elnökségi tag, vállalja a jelölést 
•	 Kutasi József – elnökségi tag, vállalja a jelölést
•	 Ulicsák Péter – elnökségi tag, nem szeretné jelöltetni 

magát

Elnökség - mandátuma lejár:
• Jóo Kinga – 75%-os többséggel újraválasztható, de 

nem szeretné jelöltetni magát
• Vári Ferenc – 75%-os többséggel újraválasztható, de 

nem szeretné jelöltetni magát

Új jelöltek:
•	 Kisné Szirtes Andrea
•	 Bak László,
•	 dr. Kutassy Jenő

Bak László

Szatmári származású, de már 
évek óta Miskolcon él csa-
ládjával, itt váltak családdá. 
Négy gyermeket nevelnek fe-
leségével, akivel még egyete-
mistaként ismerkedtek meg. 
A Miskolci Egyházmegyében 

kántor-felolvasóként és hittanárként dolgozik. Elő-
ször a NOE egyéni tagjaként, majd 2009-től a Miskolci 
Nagycsaládosok Egyesületéhez csatlakozva befoga-
dó közösségre talált. Egy évvel később beválasztot-
tak a helyi elnökségi tagok közé. Néhány év múlva al-
elnök lett, jelenleg 2019 óta a Miskolci Nagycsaládos 
Egyesület elnöke. 

Úgy hiszi, hogy helyes ez az út, melyet a NOE kö-
vet. Minél több találkozási lehetőséget kell biz-
tosítani a nagycsaládos anyukáknak, apukáknak, 
hogy érezzék: nem csodabogarak. Fontosnak 
tartja, a folyamatos érdekvédelmi munka folyta-
tását. Néha elég a jó szó, de ha lehetőség van rá, 
akkor igyekezzünk természetbeni és anyagi szin-
ten is kifejezni ezt a segítséget. Mindemellett fon-
tos a nagycsaládok érdekében dolgozó minden  

munkatárs megbecsülése – legyen az fizetett vagy  
önkéntes –, hiszen csak együtt tudjuk mind még 
jobbá tenni a NOE-t.

Görcz Gyula Csaba

60 éves közgazdász, há-
zas-ságban él, három fel-
nőtt gyermek édes-apja.

Jelenleg Tanakajd Község 
polgármestere. 13 éve el-
nöke a szombathelyi Alpo-
kalja Nagycsaládos Egye-

sületnek, 2,5 éve NOE elnökségi tag. Részt vesz 
– NOE delegáltként – a szombathelyi Tankerü-
leti Tanács munkájában. Életcéljának tekinti fel-
mutatni a társadalom számára és tudatosítani 
azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládo-
sok hordoznak: az önzetlen és áldozatot is hoz-
ni kész szeretetet, a gyermekek vállalásának 
tiszteletét, a szülői hivatás megbecsülését, a há-
zasságért érzett felelősség erősítését, az anya-
ság presztízsének elismerését, a gyermekek 
védelmét. Fontos feladatának tartja a családok 
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segítését és érdekképviseletét, a rászorulók tá-
mogatását, családi programok szervezését, a 
közösségért végzett önkéntes munkát.  

Herczeg Krisztián

Herczeg Krisztián négygyer-
mekes családapaként tíz 
éve tagja a Nagycsaládosok 
Egyesületének, több gyer-
mekotthon vezetőjeként 
kiemelt szerepet kap életé-
ben a hátrányos, illetve hal-
mozottan hátrányos hely-

zetűek megsegítése, emellett a Nagycsaládosok 
Országos Egyesület delegált tagjaként a III. és IV. 
kerületi Tankerület Tanács tagja.

Jogászként szociális, család- és polgárjogi vonatko-
zásban folyamatos jogsegélyt, tanácsadást végez a 
káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesületének. 
Mindennapi kötelezettségei mellett a Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
óraadó tanára. Az elmúlt öt évben az Innovációs 
és Technológiai Minisztériummal együttműködve 
szakértőként vesz részt a szakképzési rendszer át-
alakításában.

Kisné Szirtes Andrea

Andrea 56 éves, 3 felnőtt 
gyermek édesanyja.  Szak-
máját tekintve védőnő.  

2003 –ban alakította meg 
Kalocsán a NOE helyi cso-
portját, ami 2005-ben a 
Kalocsai Sokszínvirág Nagy-
családos Egyesületté ala-

kult, melynek kezdettől fogva elnöke.

A Kalocsai Civil Szervezetek Szövetségének meg-
alakulása óta alelnöke. 

Az általa vezetett egyesülethez köthetők a követke-
ző rendezvények a teljesség igénye nélkül:  

2011. NOE minikonferencia „A család az első” cím-
mel,  2012-ben Jótékonysági Műsort szerveztek, 
2013-ban  Esélynap az Elfogadásért Kalocsa mot-
tójú rendezvényt, 2016-ban a  kalocsai Civil Kaval-
kádot, 2018-ban a NOE édesanya workshop mini-
konferenciát, 2019-ben az Al-Duna Régió Családi 
napját egyesületünk rendezhette meg.

Szervezési gyakorlatával, jó kommunikációs kész-
ségével és a családokért végzett munkájából nyert 
tapasztalatokkal Andrea méltó tagja lenne az el-
nökségnek. 

Dr. Kutassy Jenő

56 éves, háromgyermekes 
családapa. Feleségével, 
Ágival Budapesten élnek 
és nevelik beteg kisfiukat 
Leventét. Ági lányuk – már 
majdnem nagycsaládos-
ként  – férjével Gáborral 
már 2 unkával ajándékoz-

ták meg őket, Jenő fiuk most kezdi önálló életét.

Kutassy Jenő a Corvinus pénzügy szakán végzett 
és doktorált közgazdász.  A Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen szerzett alternatív vitarendezé-
si képesítést adó közvetítői diplomát, bejegyzett 
igazságügyi mediátor. Korábban távközlési és 
pénzügyi nagyvállalatoknál, bankoknál töltött be 
vezetői pozíciókat; hét éve a Sapientia Hittudomá-
nyi Főiskola gazdasági igazgatója.

2002 óta a NOE Budapest Óbuda-Békásmegye-
ri Csoportjának tagja. 2009 óta   a szakértői cso-
port tagjaként az egyesület és a gazdasági szféra 
kapcsolatainak építésén munkálkodik. A NOE de-
legáltjaként 2011-től 2020-ig az állami tulajdonú 
médiák felügyeletét ellátó Közszolgálati Testület 
tagja volt.   2012 és 2020 között, 2 cikluson át a 
NOE elnökség tagja és 2016 és 2020 között elnök-
helyettese volt. 2019 óta a Családjainkért alapít-
vány kuratóriumának tagja.

Fontosnak tartja a tagok számára a Yettel-lel meg-
újított NOE Flotta mellett egyéb nagyvállalatokkal 
történő megállapodások eredményeként továb-
bi kedvezmények biztosítását az egyesület tagjai 
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számára. Büszkén és nagy érétékként tekint a 
NOE-ra, színes és az egész országot átfogó tagsá-
gára, tagszervezeteire.

Kutasi József 

József 5 gyermek édesapja. 
A Lakiteleki Nagycsaládo-
sok Egyesületének alapító 
tagja, melyet megalakulá-
sa óta feleségével együtt 
vezet. Leginkább a szer-
vezési feladatokat vállalja 
fel; 2012-ben a VIII. Család-

kongresszus szervezésében is részt vett. Gyakor-
ló keresztényként az erkölcsi és családi értékek 
fontosságát tartja szem előtt. 

Foglalkozását tekintve egy oktatással, vendéglátás-
sal foglalkozó szervezetnél dolgozik technikusként. 
Már 4 éve a NOE elnökségének tagja, gyakorlati, 
szervezési tapasztalatait, igyekszik behozni a szer-
vezet életébe. Átlátja a NOE folyamatait és célja en-
nek még jobbá szervezése. 

 

Koós Judit

Koós Juditot sok szál fűzi a 
NOE-hoz, helyi egyesületé-
hez, Kőbányához, valamint 
az általa vezetett Kőbá-
nyai Nagycsaládosok Szent 
László Egyesületéhez. Csa-

ládjával - ahol három, többé-kevésbé már felnőtt 
gyermek van - 19 éve tagja a helyi nagycsaládos 
egyesületnek, ahol 10 éve a vezetőségi tagként és 
4 éve pedig vezetőként formálja a NKSZLE közös-
ségét. 

A lokális tevékenységei mellett, szakmai tanács-
adóként  évek óta képviseli a NOE-t az EMMI által 
létrehozott Kábítószerügyi Tanács, Kábítószerügyi 
Koordinációs Tárcaközi Bizottság munkájában. Ez a 
tevékenysége szorosan kapcsolódik szakmai mun-
kájához is, mivel rendőrtisztként bűnmegelőzési,  

áldozatvédelmi és drogprevenciós területen dolgo-
zik elsősorvan a gyermekek- ifjúság körében vala-
mint felnőttképzésben.

Judit, a civil közösségi élet aktív tagjaként fontos 
és meghatározó értéknek tartja a társadalomban 
a NOE-t, és annak az egész országban jelen levő 
tagságát, és a szervezet által képviselt értékrendet. 
Ezen belül maga számára feladatnak érzi a közös-
ség érdekképviseletét, értékeinek bemutatását, a 
közösségi kapcsolatok építését mind kifelé, mind 
befelé. A prevenció, személyiség- és közösségfej-
lesztés területén szerzett tudását, tapasztalatait 
szívesen fordítja a közösségek építésére.

Fontosnak tartja a tagok számára a Telenorral meg-
újított NOE Flotta mellett egyéb nagyvállalatokkal 
történő megállapodások eredményeként további 
kedvezmények biztosítását az egyesület tagjai szá-
mára. Büszkén és nagy érétékként tekint a NOE-ra, 
színes és az egész országot átfogó tagságára, tag-
szervezeteire.

Judit Kőbánya közéletének aktív tagjaként formál-
ja a nagycsaládos közösséget. A nagycsaládosok 
egyesületének vezetőjeként a legfontosabb szá-
mára az érdekképviselet, képzések és családi prog-
ramok szervezése, és a közösség összekovácsolása 
- generációkon át, kisgyermekesektől kamaszkorú-
akon át a felnőttekig.
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Beszámoló az Otthon Segítünk Alapítvány  
2021. évi tevékenységéről

A 2001-ben életre hívott Otthon Segítünk Alapít-
vány olyan országos, közhasznú segítő szolgálat, 
amelyben a szakemberek által felkészített önkén-
tesek ingyenesen, heti rendszerességgel, átlago-
san 3-6 hónapig segítenek a támogatást kérő kis-
gyermekes családok otthonában. 

Jelenleg vidéken 16, Budapesten pedig 14 helyi 
szolgálatunk működik. 44 felkészített, helyi szolgá-
latot vezető koordinátorunk több mint 200 önkén-
tes munkáját irányítja.

2021-ben a tartós járványhelyzet miatt helyi szol-
gálataink nehéz helyzetben találták magukat, ren-
geteg időt, energiát fektettek bele a helyi csapatok, 
közösségek motivációjának fenntartásába, olyan 
helyzetben, amikor a családok nagy része kevéssé 
engedett be az otthonába külső embereket. 

Ennek ellenére alapítványunk tavasszal sikeres 
koordinátor-toborzást és -képzést tartott, 18-an 
vehettek részt a részben online, részben személye-
sen megtartott képzésen, akik közül kilencen ma 
már közösségünk aktív koordinátorai.

Az év során szervezeti és stratégiai megújulás kez-
dődött, ennek kapcsán egy vállalati civil mentor-
ing programban vettünk részt és saját szervezésű 
munkacsoport-találkozóink is elindultak. Ez a mun-
ka a  három napos éves koordinátor-találkozónkon 
szeptember végén  34 lelkes koordinátorunk rész-
vételével folytatódott.

A családok számára az év során több MeseÖsvény 
családi napot tartottunk Szegeden, Kecskeméten 
és két alkalommal a budapesti Vasúttörténeti 
Parkban, többezer családot érve el a játékos ve-
télkedővel.

Folyamatosan tartottunk központi szervezésű prog-
ramokat is a bezártság hónapjai alatt főként online 
csapatépítés, énerősítés (Reziliencia) és szakmai 
(Kisgyerekek mozgásfejlődése) képzések témában. 
A Családbarát Magyarország program keretében a 
Családi Életre nevelés, illetve Idősügyi Referens kép-
zéseken több önkéntesünk is részt vett.

A Magyar Nemzeti Bank pályázatán két program-
mal nyertünk, az ősz folyamán az egyedül ne-
velő szülőket támogató csoportot az Egyszülős 
Központtal közösen valósítottuk meg.

Az Otthon Segítünk Alapítvány 20. születésnapját 
a szervezetek kisebb helyi egységekben ünnepel-
ték meg, az ország több pontján egyidőben gyújtva 
meg a tortákon a tűzijátékot, online kapcsolódva 
egymáshoz sok  közös témára, közös gondolatra 
fűzve fel az OSA 20 évének megünneplését. Az OSA 
20 évéről online kiadványt készítettünk!

Koordinátoraink és önkénteseink csapata tovább-
ra is várja a csatlakozókat, akik egy lelkes közösség 
tagjaként szabadidejükben szívesen tanulnak és 
örömmel foglalkoznak kisgyermekes szülők, csalá-
dok támogatásával!

Hegedüs Réka 
www.otthonsegitunk.hu
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A Családjainkért Alapítvány beszámolója, 2021 

A Családjainkért Alapítványt 1991-ben a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesülete alapította a családok, 
mindenekelőtt a többgyermekes családok segíté-
sének céljával.

Alapítványunk két fő programmal szolgálja az ala-
pításkor kitűzött célokat a többgyerekes családok 
anyagi segítése, a segélyezés, illetve a tehetségse-
gítés területén.

Ezekben a tevékenységekben meghatározó a csa-
lád értékekeinek tudatosítása, a család erősítése, a 
házasság értékeinek felmutatása.

A segélyezési program keretében az Alapítvány vá-
ratlan sorsfordulatok esetén átmenetileg megszo-
rult családoknak nyújt segítő kezet.

A támogatással arra törekszünk, hogy átmeneti 
akadályokon átsegítve a családok talpon maradá-
sát segítsük elő, illetve a gyerekek nevelésében 
még meglévő hátrányokat lehetőségeink szerint 
kompenzáljuk.

Ebben az évben is lehetőségünk nyílt az Esélyt Bu-
dapest fővárosi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány 
jóvoltából 250 gyermeket táboroztatni Tatán július 
hónapban a résztvevők számára teljesen ingyene-

sen Tartalmas programokat nyújtottak, élményt a 
résztvevő gyerekek számára.

Ebben az évben szintén tudtunk tartós élelmiszer-
csomaggal segíteni a hozzánk forduló családoknak 
alkalmanként, illetve tanszercsomagokkal a szep-
temberi iskolakezdésnél.

Több család fordult hozzánk anyagi segítségért, 
mert betegség vagy tragédia történt a családban. 
Ezeket a kéréseket a kuratóriumi tagokkal átbe-
széltük és igyekeztünk támogatást nyújtani a csa-
ládoknak. 

Ebben az évben NEA támogatásból családokat tud-
tunk támogatni, akik így eljuthattak Keszthelyre a 
X. Európai Családkongresszusra, illetve a NOE őszi 
találkozójára, Nyíregyházára.

Köszönjük a felajánlott adó 1%-ot, ezt támogatás 
formájában szintén továbbadtuk rászoruló fiatalok 
számára a tanulmányaik támogatására.

Az alapítvány tagjai köszönik azoknak az emberek-
nek a munkáját, akik segítettek ebben az évben is, 
hogy az alapítvány céljai megvalósuljanak.

 Tóthné Nácsa Irén, a kuratórium elnöke



A lapszám a Miniszterelnökség és a Családbarát Magyarország támogatásával készült.
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