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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2018.05.30 16:08:20

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:
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0
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 5 6

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Március 15.
8.

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

Ajtó:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
7

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

.P k . 6 0 1 0 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

0 0 0 0 1 0 7

/ 1 9 8 9/1

1 9 0 2 4 4 7 1

1

4 1

KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN

Képviselő aláírása:
Keltezés:
BUDAPEST

2 0 1 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

3 0

Nyomtatva: 2018.05.31 10.06.45

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

1 250

17 774

I. Immateriális javak

405

6 533

II. Tárgyi eszközök

845

11 241

21 538

43 347

I. Készletek

130

677

II. Követelések

189

2 592

21 219

40 078

460

9 516

23 248

70 637

8 962

36 924

7 376

8 962

1 363

27 886

223

76

4 312

3 094

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

4 312

3 094

Passzív időbeli elhatárolások

9 974

30 619

23 248

70 637

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év

előző év
helyesbítése

685

Összesen

tárgyév

235

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

685

235

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

137 667

417 625

137 667

417 625

31 970

31 624

31 970

31 624

105 379

385 403

105 379

385 403

36 719

87 783

36 719

87 783

3

8

3

8

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

137 670

417 633

138 355

417 868

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

137 670

417 633

137 670

417 633

5. Anyagjellegű ráfordítások

40 291

172 252

202

97

40 493

172 349

6. Személyi jellegű ráfordítások

50 628

101 486

254

57

50 882

101 543

1 136

8 683

6

5

1 142

8 688

44 250

107 314

44 250

107 314

2

12

2

12

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

136 307

389 747

136 769

389 906

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

136 307

389 747

136 307

389 747

1 363

27 886

223

76

1 586

27 962

1 363

27 886

223

76

1 586

27 962

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

685

235

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

462

159

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

53 996

278 665

53 996

278 665

2 042

1 375

2 042

1 375

1 054

843

1 054

843

36 719

87 783

36 719

87 783

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.31 10.06.45

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

8.

1 0 5 6

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Március 15.
Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
7

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

.P k . 6 0 1 0 7
0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 8 9 / 1
0 0 0 0 1 0 7

1 9 0 2 4 4 7 1

1

4 1

KARDOSNÉ GYURKÓ KATALIN

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

szociális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXV. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: családok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

10078

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Adómentes pénzbeli támogatás
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

4 353
Előző év

Adómentes nem pénzbeli támogatás
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
11 102
Tárgy év
39 893

Előző év

96 153
Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

44 246

107 255

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

44 246

107 255

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

138 355

417 868

1 054

843

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

137 301

417 025

H. Összes ráfordítás (kiadás)

136 769

389 906

50 882

101 543

136 307

389 747

K. Tárgyévi eredmény

1 586

27 962

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

1 500

1 500

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés
NOE Könyvvizsgálói jelentés 2017.pdf

PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló
NOE Kiegészít melléklet 2017.pdf

Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2017. évi
Kiegészítő melléklete
1. A közhasznú szervezet bemutatása:
Fővárosi Bíróság a Nagycsaládosok Országos Egyesületét, mint kiemelkedően közhasznú szervezetet
a Pk.60107/1989/1 számú bírósági határozattal 1989.04.28-án jegyezte be.
A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: szociális tevékenység
Az Egyesület képviseletére: Kardosné Gyurkó Katalin elnök önállóan jogosult.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) célja az élet és az anyaság tiszteletére való nevelés
és a jövendő generációjáért érzett felelősség erősítése. Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi
helyzetének felmérését és bemutatását, javaslatot terjeszt elő az illetékes állami és társadalmi
szervekhez és szervezetekhez a nagycsaládosokat érintő ügyekben.
Az Egyesület az alábbi közfeladatokat látja el:
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- egészségügyi felvilágosítás
- anyagi, szellemi erőforrások felkutatása és felhasználása a nagycsalásosok érdekében
- folyóiratok és más kiadványok közzététele
- a nagycsaládosok fogyasztóvédelme
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
Befolyás kapcsolt vállalkozásokban:
Az Egyesület egyetlen vállalkozásban sem bír olyan befolyással, amely a számviteli előírások
szerint leányvállalatának, társult vállalkozásának, közös vezetésű vállalakozásának, egyéb
részesedési viszonyban levő vállalkozásának minősül.
Az Egyesület egyetlen társaságban sem rendelkezik sem jelentős, sem többségi irányítást biztosító,
sem közvetett irányítást biztosító befolyással.
2. A számviteli politika főbb vonásai:
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kettős könyvitelt vezet és a számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját készíti. Tárgyévi eredményét a kettős könyvvitelt vezető
egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása alapján határozza meg.
Az egyszerűsített éves beszámoló tagolása a Számviteli törvényben és a 479/2016. (XII. 28.)
Kormányrendeletben kötelezően előírtak alapján történt. Az üzleti év a naptári év.
A mérlegkészítés időpontja: fordulónapot követő február 28.
Jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500 mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a
tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek
módosításaként kerül bemutatásra.

1

Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy
eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása
az előző üzleti évhez képest nem változott.
Nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek
Tárgyévben nem rendszeres előfordulású és nagyságú tételek nem voltak.
Értékvesztés
Értékvesztés elszámolására, valamint visszaírására 2017. évben nem került sor.
Valós értéken történő értékelés
A pénzügyi instrumentumok meghatározott körére nem alkalmazzuk a valós értéken történő értékelést,
így a beszámoló ilyen jellegű tételeket nem tartalmaz.
Alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása
Az alapítás-átszervezés költségei nem kerültek aktíválásra, azok a felmerülés időpontjában a költségek
között kerülnek elszámolásra.
Kutatás, kísérleti fejlesztés elszámolása
A felmerült költségeket a felmerülés évében számoljuk el az eredmény terhére. 2017. 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 számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése
Az eszközök értékelésénél megfogalmazott általános irányelv, hogy a befektetett eszközöket, a
forgóeszközöket beszerzési, illetve előállítási költségen kell értékelni, csökkentve azt az alkalmazott
értékcsökkenési leírással, és értékvesztéssel és növelve ezek visszaírásával.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel
csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan
(lineáris leírási módszerrel) történik évente a következő éves leírási kulcsok alapján:
- szoftverek: 33%
- számítástechnikai eszközök 50%
- egyéb berendezések 14,5%
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel
csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a társasági adótörvény által megengedett amortizációs
kulcsokkal történik. Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök
beszerzési vagy előállítási költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben
kerül elszámolásra.
Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a
100 eFt-ot.
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Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 eFt-ot.
Értékcsökkenési leírás változásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti
évhez képest nem történtek.
Értékhelyesbítések alkalmazása
Az Egyesület az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés,
sem értékelési tartalék nem szerepel.
Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az
értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.
Számviteli politika más változásainak hatása
A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás
nem történt.
Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól
való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.
4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
ESZKÖZÖK
4.1. Az eszközök összetétele, főbb változások (eFt)
Az eszközök:

- 25,1 %-a befektetett eszközök
- 1,0 %-a készletek
- 3,7 %-a követelések
- 56,7 %-a pénzeszközök
- 13,5 %-a aktív időbeli elhat.

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

Előző év
2016. év

Tárgyév
2017. év

1.250
21.538
460
23.248

17.774
43.347
9.516
70.637

A forgóeszközökből 2.592 eFt követelések, 40.078 eFt pénzeszköz.
4.2. Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása /eFt/

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

Nyitó

Növekedés

1.526
104
7.228
2.500
0
11.358

6.325
0
12.811
5.969
108
25.213
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Csökkenés
0
0
0
754
0
754

Záró
7.851
104
20.039
7.715
108
35.817

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

Növekedés

119. Szellemi termékek ÉCS
1.121
129. Épületek ÉCS
76
1493. Irodai igazgatási ber. ÉCS 6.412
1495. Kisértékű eszközök ÉCS
2.500
Összesen:
10.109

Csökkenés

197
6
2.516
5.969
8.688

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke a 17.774 eFt.
Követelések részletezése /eFt/
- Pályázati célra adott előleg
- Szállítói túlfizetés
- Függő követelések túlfizetés miatt
- Egyéb követelés (Helyi utazási bérlet)
Összesen:

117
1.502
56
917
2.592

Pénzeszközök részletezése /eFt/
-Pénztár
-Bank
Összesen:

618
39.460
40.078

Aktív időbeli elhatárolások részletezése /eFt/
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
- 2017. évi, 2018-ba mérlegkészítésig befolyt tagdíjak
533
- 2017-ben felhasznált, 2018-ban mérlegkészítésig befolyt 8.000
Összesen:
8.533
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
- 2018. évi biztosítási díj
- 2018. évi folyóirat előfizetése
- 2018. évi postafiók bérleti díj
- 2018. évi repülőjegy és szállás ktg.
- 2018. 01. hó internet ktg.
Összesen:

35
8
32
902
6
983

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

52,3 %-a saját tőke
4,4 %-a kötelezettségek
43,3 %-a passzív időbeli elhatárolások
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0
0
0
754
754

Záró
1.318
82
8.928
7.715
18.043

Megnevezés

Előző év
2016. év

Tárgyév
2017. év

8.962
4.312
9.974
23.248

36.924
3.094
30.619
70.637

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

Az Egyesület saját tőkéje 2017. évben a tárgyévi 27.962 eFt eredménnyel növekedett.
Kötelezettségek részletezése /eFt/
- Szállítók
- Függő kötelezettségek, tagdíjak
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek
Összesen:

2.930
28
136
3.094

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

5.276
116
8.252
13.644

Költségek passzív időbeli elhatárolása
- 2017. 12. havi telefon, áram, fűtés
- 2017. 12. havi működési költségek
Összesen:

39
598
637

Halasztott bevételek
A 2017. évi 300 MFt EMMI támogatásból 100 eFt egyedi érték feletti eszközbeszerzésre felhasznált
18.359 eFt támogatásból csak a vásárolt eszközök 2017. évi értékcsökenésének megfelelő összeg
számolható el egyéb bevételként. A 2017. évi 300 MFt támogatásból vásárolt eszközök tárgyévi
értékcsökkenését meghaladó 16.338 eFt támogatás halasztott bevételként elhatárolásra került,
amelynek támogatásként történő elszámolása a következő években értékcsökkenés arányosan történik.
5. Az eredményhez kapcsolódó kiegészítések:
5.1. Bevételek összetétele: (eFt)
Megnevezés

Előző év
2016. év

Tárgyév
2017 . év

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei
Összes bevétel:

685
137.667
3
138.355

235
417.625
8
417.868
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Közhasznú tevékenység bevétele:
417.633 eFt
A közhasznú tevékenységből származó bevételek 2017-ben tagdijakból, pályázati úton elnyert
támogatásból, egyéb támogatásokból és az SZJA 1%-ának visszatérítéséből származtak.
A közhasznú bevételből 385.403 eFt kapott támogatás, 31.624 eFt 2017. évi tagdíjak.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület a tárgyévben 235 eFt összegben végzett vállalkozói
tevékenységet. Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az
Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.
5.2. Ráfordítások összetétele (eFt):
Megnevezés
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összes ráfordítás:

Előző év
2016. év

Tárgyév
2017. év

40.493
50.882
1.142
44.250
2
136.769

172.349
101.543
8.688
107.314
12
389.906

Az egyéb ráfordításokból 107.255 eFt adott támogatás, 59 eFt különféle egyéb ráfordítások.
Céltartalékképzés illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.
6. A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként
6.1. A kapott támogatások 2017.
Támogatás (adomány) összege (eFt)

Támogató megnevezése

Támogatott cél

Közponi Költségvetési szerv

Szakmai programok

53.996

278.665

224.669

Helyi önkormányzat és szervei

Szakmai programok

2.042

1.375

-667

Magányszemély

Működés

Gazdasági társaság

Közhasznú tevékenys.

Egyéb

Közhasznú tevékenys.

NAV 1% (közcélú adomány)

Közhasznú tevékenys.

Előző évi

Összesen:

Tárgyévi

Eltérés (eFt)

4.227

687

-3.540

44.060

95.046

50.986

8.787

8.787

1.054

843

-211

105.379

385.403

280.024

6.2. Költségvetési támogatás felhasználása 2017.
Támogatást
nyújtó
megnevezése

Támogatás
Időpontja

EMMI

2016.12.29.

EMMI

2016.12.30.

EMMI

2017.01.02.

EMMI

2017.05.09.

Összege (Ft)

Felhasználás
célja

11.500.000 Működési támogatás

Felhasználás összege (Ft)
előző évi

tárgyévi

tárgyévet
követő

Elszámolás
időpontja

10.747.678

752.322

2017.01.31.

800.000 Vezetőképző

8.660

791.340

2017.04.28.

300.000.000 Állami támogatás

46.010

275.364.144

Láthatatlan munka a
3.500.000 családban
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0

1.756.737

24.589.846

2018.02.28.
Elszámolás:
2017.06.23.
Visszautalva:
1.743.263

6.3. Cél szerinti juttatások 2017.
Megnevezés

44.246

Tárgyévi összeg
(eFt)
107.255

4.353
39.893

11.102
96.153

Előző évi összeg (eFt)

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

Változás (eFt)
63.009

6.749
56.260

6.4. Vagyon felhasználása 2017.
Előző évi összeg
(eFt)

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

Tárgyévi összeg
(eFt)

Változás (eFt)

7.376
1.142

8.962
8.688

1.586
7.546

1.750
31.509
1.363
223

2.100
85.840
27.886
76

350
54.331
26.523
-147

7. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok
Egyesületünk 2017. év-ben is az Alapszabályában megfogalmazott célok szerint végezte
tevékenységét. Tagságunk sokszínű - jelenleg 11.000 tagcsaládunk van közel 300 helyi szervezetben,
ez több mint 50.000 embert jelent!
Az 1987. október 24-én létrejött NOE 2017-ben ünnepelte 30. születésnapját. Jubileumi évünk
programokban kiemelkedően gazdag volt.
Az éves munkatervünknek megfelelően üléseztek az Egyesület alapvető hivatalos fórumai.
Az elnökség havonta ülésezett, a választmányi ülésekre 2 alakalommal (január 28., november 25.)
Budapesten, június 10-én Csongrádon került sor (szeptemberben az Őszi Találkozónk biztosított
lehetőséget vezetői célcsoport találkozóra). Ünnepi közgyűlésünket április 22-én tartottuk meg.
A szakértőink aktívan részt vesznek különböző testületekben tanácsadói, javaslattevői munkájukkal
segítve a társadalmi folyamatok fejlesztését. Egyes uniós és nemzetközi források operatív
programjaihoz kapcsolódó monitoring bizottságaiban szavazati joggal rendelkező tagként vagyunk
jelen. A magyar családüggyel kapcsolatos minisztériumi munkacsoportok ülésein is közreműködünk,
valamint rendszeres és aktív résztvevői vagyunk különböző szakmai (szociális és családügyi)
konferenciáknak.
Egyesület- és csoportvezetőink, valamint önkénteseink képzése kiemelt szervezeti célkitűzéseink közé
tartozik. Ennek érdekében vezetőképző tanfolyamot, motivációs tréninget, és egy, a fiatalokat
megszólító képzést indítottunk.
NOE Levelek
A NOE Levelekben tájékoztatjuk tagságunkat az egyesület tevékenységéről, a családokra vonatkozó
aktuális törvényi tudnivalókról, bemutatjuk közösségi életünket, programjainkat, hasznos
információkat nyújtunk a család apraja-nagyja számára. Nagy eredménynek tartjuk, hogy az új online
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tagnyilvántartó rendszerünknek köszönhetően kiadványunk több mint 11 000 tagcsaládunkhoz jut el
nyomtatott formátumban. 2017-ben arculati szempontból is új design-t kapott hírújságunk.
Hírmagazinunk természetesen weboldalunkon online is elérhető (http://noe.hu/noe_magazin/2017/),
illetve környezettudatos tagjainknak elektronikus úton juttatjuk el kiadványainkat.
Rendezvények, szakmai programok
 Családszervezetek III. konferenciája (január 17.) A NOE szorosan együttműködik azokkal
a szervezetekkel, mozgalmakkal, amelyek tevékenységüket a családok, a gyermekek, a magyar
társadalom erősítése érdekében fejtik ki.
 Házasság világnapi rendezvények 2017-ben országosan több helyszínen zajlottak házasság
heti rendezvények nagycsaládos egyesületek, csoportok szervezésében. A helyszínek:
Budapest (Csepel), Debrecen, Inárcs, Nagykőrös, Nógrádsáp, Nyíregyháza, Orosháza, Pécs,
Ráckeve és Vác voltak.
 Kispályás foci bajnokság apák és fiúk körében (februártól)
 Láthatatlan munka napi konferencia (április 5.) A láthatatlan munka napi konferenciánk
célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a sokak által végzett értékes és pótolhatatlan
munkára. Az esemény keretein belül került sor a „BEUGRÓ – munkához látok” című
pályázatunk díjkiosztó ünnepségére is.
 Babaköszöntő (május 6.) „Ha gyermek születik a világra, család is születik” mottót adtuk a
Hajógyári szigeten megrendezett programunknak, amelyen az egyesületi szinten tavaly
született 300 babát köszöntötte a NOE.
 Családok Budapesti Világtalálkozója (május 25-28.) 2017. évben a NOE (hazai és
nemzetközi partnerekkel közösen) nyerte el a World Family Congress megrendezési jogát,
ami nemzetközi szinten is nagy elismerés számunkra. 2017. május 25-28. között került
megrendezésre a Családok Budapesti Világtalálkozója, melyre a világ minden tájáról (minden
földrészről jönnek a résztvevők) érkeztek családszervezeteknél, családok ügyeivel foglalkozó
szakmai szervezeteknél tevékenykedő barátaink, szakértők, aktivisták, vendégek.
 Régiós Családi Napok, Régiós találkozóink évről évre hét helyszínen zajlanak 2017-ben
Salgótarján, Monostorapáti, Inárcs, Bikal, Tompa, Mezőberény, Gyopárosfürd, Bátaszék
valamint Érd adott otthont a találkozóknak.
 Nyári Egyetem (Budapest, július 10-13.) Egyesületünk 2017-ben szervezett először Nyári
Egyetemet. A 20 és 30 év közötti fiatalok az ország minden tájáról érkeztek a háromnapos
rendezvényre, melynek fő témái az önismeret, a kommunikáció és a családi szerepek voltak.
 EFOTT 2017. július 11–17. között Velencén tartották az Egyetemisták és Főiskolások
Országos Turisztikai Találkozóját, az EFOTT Fesztivált. Július 15-én a NOE is kitelepült a
Civil Tér egyik sátrába.
 Családszervezetek IV. konferenciája (június 19.) Júniusi eseményünkre Novák Katalin
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár is ellátogatott, aki az új demográfiai csomagról és a
családszervezetek szerepéről tartott előadást.
 Erzsébet táborok - A NOE 2017-es Erzsébet-tábor pályázatainak köszönhetően június 2530. között Fonyódligeten 200 gyerek, míg július 2-7. között Zánkán 300 gyerek táborozhatott
kedvezményesen.
 Vízi vándortábor - Július 24–29. között 32 NOE-s fiatal a vízi vándortábor keretében
kenuval és kajakkal fedezte fel a Szigetköz természeti csodáit.
 Őszi találkozó (Szarvas, szeptember 23.) Egyesületünk leglátogatottabb rendezvénye a
szeptemberi országos Őszi Találkozó, melyen ez évben a NOE megalakulásának 30.
évfordulóját ünnepelte a NOE közössége Szarvason. Az esemény küldetése kettős:
egyesületünk tagjai, az ország különböző résziből érkező közösségek, családok számára nyújt
lehetőséget egymás megismerésére, miközben közös élményeket szerezve, megismerhetik az
adott település nevezetességeit.
 NOE születésnapi rendezvény (Budapest, október 14.) Egyesület- és csoportvezetőinkkel,
alapítókkal, régi és jelenlegi munkatársakkal és nemzetközi vendégekkel ünnepeltük meg az
egyesület alapításának 30. évfordulóját.
 Spar Maratonka - A sportot szerető családjainkat szeretnénk támogatni a Spar
Maratonkához való csatlakozással.
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CBA gyűjtés november folyamán (ünnepélyes átadás: december 11.) Az országban
egyedülálló kezdeményezésként 2016-ban „Fiatalok a kisgyermekes családokért” címmel
hirdetettünk országos adománygyűjtő akciót négy családszervezettel közösen. A 25
helyszínen 28 szervezetünk közel 600 önkéntese gyűjtött, és az eredmény magáért beszél:
12,6 tonna adomány gyűlt össze.
Családszervezetek II. Jótékonysági Adventi Vására (december 3.) 2017-ben is
megrendezésre került az ország legnagyobb Jótékonysági Adventi Vására a Millenáris D
épületében december 3-án. A vásár célja a segítségnyújtás mellett az volt, hogy felhívja a
figyelmet a civil szféra összefogásának erejére. A nagyszabású esemény egész napos színpadi
programokkal fogadta a vásárra látogatókat.
ACSSZ (december) 2017-ban is megszerveztük az Angyali Csomagküldő Szolgálatot
(ACSSZ), s így kb. 200 családnak tudtunk ajándékot juttatni.
NOE Karácsony az Erkelben (december 15.) Az elmúlt évek hagyományait követve idén is
az Erkel Színházban egy karácsonyi előadással készültünk az ünnepekre: közel 400 család
(1800 fő) nézhette meg Csajkovszkij: A diótörő című mesebalettjét.
Önkénteseink köszöntése - Minden évben megköszönjük önkénteseinknek az egész évben
végzett munkájukat. Egyesületünkben mintegy 1500 fő önkéntes dolgozik akár segítőként,
akár helyi szervezetünk vezetőjeként.

Pályázataink
Egyesületünk kulturális misszióját mindig is igyekezett érvényre juttatni. 2017-ben három pályázatot
írtunk ki: egy szépirodalmi, egy mese- és egy fotó, illetve videó pályázatot.
 Szépirodalmi pályázat - Határon innen és túl sokakat megmozgatott pályázatunk, melynek
témája: „hogyan lettem nagycsaládos?” Számos megrendítő és számos vidám írás érkezett,
ezzel is mutatva, hogy milyen sokfélék is a nagycsaládosok.
 Beugró pályázat a láthatatlan munka kapcsán - A „BEUGRÓ - munkához látok” című
pályázatunkra olyan fotókat, videofelvételeket vártunk, amelyen a pályázó egy családtagja,
barátja, ismerőse által végzett láthatatlan munkát maga végez, bemutatja azt, azaz beugrik a
másik szerepébe, s munkához lát.
 Mesepályázat – 2017. nyarán Gyermekeink ajánlják - nagycsaládosok meséi címmel
pályázatot hirdettünk. Korosztálytól függetlenül gyermekek számára írt – csak saját! –
meséket vártunk, amelyek alkalmasak arra, hogy azt szülők lefekvés előtt, szabad
délutánokon, esős nappalokon, hétvégén, vagy bármikor elmondhassák, felolvashassák
gyermekeiknek.
Szakmai tevékenységünk
NOE-FON Jogsegélyszolgálat
A NOE-FON a Nagycsaládosok Országos Egyesületének telefonos jogsegélyszolgálata, mely azért
jött létre, hogy hiteles, naprakész tájékoztatást tudjon adni a jogszabályokról; illetve, hogy az egyedi,
összetett problémák megoldásában is, ügyek elintézésében útba igazítson.
A 2017. évben ismét számosan keresték meg a NOE-FON-t, hiszen folyamatos az igény egy könnyen
és gyorsan elérhető jogsegélyszolgálatra; tagjainkon kívül sokan találnak ide az interneten keresztül,
illetve családsegítő szolgálatok, védőnők ajánlása nyomán is.
Az alábbi témakörökbe tartozó hívások voltak a leggyakoribbak:
1. Lakhatási kérdések: még mindig sok kérdést kapunk, bár korántsem annyit, mint tavaly, a
CSOK-kal kapcsolatban; nagyon sokan fordulnak hozzánk azonban olyanok is, akiknek nem
megoldott a lakhatásuk, és a családi otthonteremtési kedvezménnyel különböző okok miatt
(biztosítottság, önerő stb. hiánya) miatt nem tudnak élni.
2. Munkajogi, társadalombiztosítási kérdések, ezen belül például a munkaviszony
megszüntetésével, gyermeke(ek) után járó ellátások melletti munkavégzéssel, atipikus
foglalkoztatási formákkal és a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos problémák voltak
jellemzőek.
3. Polgári jogi kérdések is érkeztek ingatlanokkal kapcsolatos problémákkal kapcsolatban,
valamint fogyasztóvédelmi, öröklési ügyek kapcsán.
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4. A hívások, levelek egy része természetesen olyan jellegű, mely kifejezetten a
nagycsaládosokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos
 Nagycsaládos kedvezmények (tankönyv, étkezés, utazás, energiatámogatás) igénylése,
jogosultság igazolása;
 Nagyon sokan kérdeztek a 2018. január 1-jétől hatályos, de már az előző évben ismert
tőketartozás, illetve diákhitel elengedésével kapcsolatban.
 Szociális jellegű juttatásokhoz való hozzájutás, jogosultsági kritériumok.
5. A büntetőjog területét is érintő hívások: Többször érkezett a NOE-FON-hoz hívás
bűncselekmények (jellemzően lopás, családon belüli erőszak) áldozataitól is, ilyenkor más
civil szervezetek bevonásával, ajánlásával igyekszünk segíteni.
Köteteink
 Nagycsaládos lettem! címmel kötetet jelentettünk meg a szépirodalmi pályázatra beérkezett
legjobb pályaművekből. A pályaműveket neves zsűritagok válogatták a kötetbe.
 „Nagycsaládban élni jó!” Jubileumi kötetünk, Egyesületünk 3 évtizedes történetét, korábbi
elnökeink születésnapi gondolatait, alapítóinkat, díjazottainkat, pályázatainkat, főbb
eseményeinket tárja az olvasók elé.
Nemzetközi tevékenységünk
Egyesületünk több nemzetközi szervezet tagja, így jelen vagyunk az European Large Families
Confederation (ELFAC), a Fédération Européenne des Femmes Actives en Famille (FEFAF) és
COFACE Famielies Europe testületeiben. Az elmúlt évben számtalan, nemzetközi tevékenysége volt
egyesületünknek:
 NOE nemzetközi bizottság ülése (Január 13.)
 Társadalmi mobilitás, OECD konferencia, Párizs (Május 4.)
 COFACE közgyűlés, Brüsszel (Május 11-12.)
 World Congress of Families (Családok Budapesti Világtalálkozója) (Május 24-26.)
 Coface expert meeting Work-Life Balance, Helsinki (Június 8-9.)
 ’Life Without Bullying’ – Szakértői megbeszélés és konferencia, Athén (Szeptember 14-15.)
 Ukrán Ifjúság Nyitott Világa szervezet konferencia, Balatonalmádi (Október 6.)
 Október 6-án tartotta az ukrán Ifjúság Nyitott Világa szervezet konferenciájának nyitó ülését
Balatonalmádiban. A több mint 50 résztvevő rendkívüli érdeklődést tanúsított Egyesületünk
tevékenysége és alapelvei iránt.
 Kanadai parlamenti képviselői delegáció magyarországi látogatása (Október 11.)
 COFACE Buro megbeszélés (Október 14.)
 ELFAC közgyűlés (Október 14-15.)
 Danube Institute Budapest demográfiai konferencia (Október 25.)
 European Youth Workshop, Varsó (Október 26-29.)
 November 4-5. Barcelona
 Konvergáló gazdaságok, eltérő társadalmak? Felfelé irányuló konvergencia az EU-ban című
konferencia, Dublin (November 14-15.)
 COFACE elnökségi ülés, Brüsszel (November 30. – December 1.)
 Family first? Dilemmas of the modern youth (A család az első? A modern ifjúság dilemmái)
konferencia, Brüsszel (December 4-5.)
Tagkártya bővítés
A 2017. év egyik fő célkitűzése az volt, hogy a NOE kártyával elérhető kedvezmények körét bővítsük.
Jelenleg több mint 750 elfogadóhelyünk van erőfeszítéseinknek köszönhetően.
2017-ben kötött együttműködési megállapodások
 Nemzeti Parkokkal (március 2.)
 Magyar Védőnők Egyesülete (szeptember 19.)
 Magyar Művészeti Akadémia megállapodás (december 14.)

10

Tagtoborzás
Elkészült a tagnyilvántartó rendszer fejlesztésének első üteme, az online belépési felület és egy új
komplex tagnyilvántartó program. Tagnyilvántartásunkat összekapcsoltuk a hírlevél-küldő
rendszerrel.
Facebook oldalunkon is közzétettük az on-line belépés lehetőségét, ennek hatására az új belépők
száma megnövekedett, átlagosan havonta mintegy 50 új tagcsalád csatlakozik egyesületünkhöz.
Facebook oldalunkon jelenleg több mint 8200 like-nál tartunk. Létrehoztuk a Nagycsaládos Szülők
csoportját is, melyhez nagy örömünkre már több mint 5600 család csatlakozott.
Kreatív arculati fejlesztőmunka
Jubileumi évünkre új logót készíttettünk megjelenítve a 30. évfordukót. A fejlesztéssel egy időben az
érvényben lévő NOE logót is frissíttettük.
Honlap redesign
Az év végén egyesületünk honlapjának arculati frissítése is megkezdődött. A webdesign nemcsak új
megjelenést kölcsönöz majd weboldalunknak, hanem számos új fejlesztést takar: bankkártyás fizetés,
blog modulok, Facebook integráció, issue beágyazás, partneroldali regisztrációs lehetőség
kedvezményt kínálók számára stb.
Munkatársak
Egyesületünk közvetve és gyakran közvetlenül 11 000 tagcsaláddal tart kapcsolatot, az általa
biztosított különböző rendezvényei, programjai, szakmai kiadványai, kistérségi találkozói, önkéntesei
révén. Szervezetünket négy munkatárs felvételével bővítettük – a rendezvényszervezés, a szakértői
munka és az adminisztráció területén, valamint a külső és belső kommunikációnk javítására
alkalmaztunk egy munkatársat Jelenleg 19 fő látja el a feladatokat a budapesti titkárságon, ill. a hét
régióközpontunkban.
Irodahelyzet, szervezetfejlesztés
A kellemes irodai munkakörnyezet és infrastruktúra fejlesztését is zászlónkra tűztük 2017-ben. A
NOE Központban új munkaállomások (2 db) létesültek (a meglévő munkaállomásokat fejlesztettük),
valamint modern konyha- és irodabútor került irodánkba.
Eszközpark fejlesztése
Eszközvásárlásaink kapcsán arra törekedtünk, hogy biztosítva legyen rendezvényeink sikeres
lebonyolítása. A fejlesztéssel országos nagycsaládos szervezeteinket és központunkat támogattuk
annak érdekében, hogy tagcsaládjaink számára szervezett közösségépítő programjainkat és sajtó
nyilvános eseményeinket minden esetben sikerre vigyük.
8. Tájékoztató kiegészítések
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók és tisztségviselők javadalmazásának bemutatása:
Az Egyesületnek 2017. évben 23 fő főállású alkalmazottja volt, a részükre 2017. évben kifizetett bér
47.537 eFt.
Megbízási jogviszonyban 4 főt foglalkoztatott az Egyesület, részükre 2017. évben 8.509 eFt megbízási
díj került kifizetésre.
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2017. évben tiszteletdíjban vagy egyéb juttatásban nem
részesültek, részükre csak a feladatuk ellátásához szükséges költségtérítések kerültek kifizetésre.
Tárgyévi eredmény elszámolása:
Az Egyesület tárgyévi eredménye 27.962 eFt, amelyből 27.886 eFt az alaptevékenység és 76 eFt a
vállalkozási tevékenység eredménye. A 2017. évi eredmény a tőkeváltozást növeli.
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Könyvelés
Az egyszerűsített éves beszámolót Szabóné Renácz Ágnes készítette, Könyvvizsgálói Kamarai tagsági
száma: 005062
Könyvvizsgálat
Az egyszerűsített éves beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak.
A könyvvizsgáló adatai:
PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
MKVK nyilvántartási szám: 000645
A könyvvizsgáló személye: Jónásné Penner Ágnes
MKVK tagsági száma: 001448
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatást nem nyújtott.
Környezetvédelem:
Az Egyesület tevékenységének jellegéből adódóan egyáltalán nem termel és tárol veszélyes
hulladékot, környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.
9. Vagyoni, pénzügyi mutatók
A mutatók megnevezése
Tartósan befektetett eszközök aránya
(befektetett eszközök/összes eszköz)

előző év

Adatok %-ban
tárgy év

5,38

25,16

A saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás)

38,55

52,27

Forgóeszközök aránya (forgóeszközök/összes eszköz)

92,64

61,37

499,49

1401

495,11

1317,2

4,38

83,8

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

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

Budapest, 2018. április 11.
PH.

…………………………………
NOE képviselője
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