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Meghívó

2012. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS

2012. április 14., szombat 9.30 – 15.00 óra (érkezés 8 órától)
Helyszín: Szent Margit Gimnázium, Budapest XI., Villányi út 5–7.
Megközelíthető: a Móricz Zs. körtér, a Moszkva tér és a Déli pályaudvar felől 61-es villamossal, a Deák térről 47-49-es villamossal, valamint a 7-es autóbusszal vagy 6-os villamossal. A gimnázium épülete a Móricz Zs. körtértől 2-3 perces sétával elérhető.
NAPIRENDTERVEZET
Megnyitó – Himnusz

1. A NOE elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére
2. A jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, a napirend
elfogadása
3. NOE-díjak, Bölcső-díjak, oklevelek átadása
4. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése
5. Beszámoló az Egyesület működéséről
6. Jelentés az Egyesület gazdálkodásáról, a közhasznú jelentés ismertetése
7. Az Ellenőrző Bizottság jelentése
8. A beszámoló és a jelentések megvitatása, elfogadása
9. A 2012. évi költségvetési terv megvitatása, elfogadása
10. Alapszabály módosítása
11. Tisztújítás: javaslatok ismertetése, hozzászólások, szavazás
Szünet

11. Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

Zárszó – Szózat –Tavaszi szél

Amennyiben a közgyűlés 10.00-ig nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyűlés 2012. április 14-én 10.30-kor kezdődik.
A megismételt közgyűlés azonos tárgykörrel a szavazati joggal rendelkező jelenlévők
létszámától függetlenül határozatképes.
2012. április
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Beszámoló a NOE 2011. évi tevékenységéről
Szemelvények egyesületünk életéből:
Mozgalmas időszakot zártunk a 2011-es esztendőben is. Családjaink életébe változást
hozott az új adórendszer, a családi adózás bevezetése, a gázár-támogatás átalakítása. Sok
családot érintett közvetve vagy közvetlenül a már több éve elhúzódó gazdasági válság.
Emiatt még nagyobb összefogásra van szükség köreinkben és a helyi szervezeteknél. A
titkárságon történtek személyi változások, a NOE központ irodája megújult, megszépült.
Az év során a NOE országos találkozóira, rendezvényeire több ezer tagunk jött el, a
Pécsett ismét megrendezett Házasság Világnapjától kezdve a régiós találkozókon, a
Nagykállón tartott őszi találkozón át a győri karácsonyi ünnepségig. Megkezdtük a NOE
25. születésnapjához kötődő rendezvények előkészítését. A tavalyi év első felében
Magyarország látta el az uniós elnökséget, melynek márciusi programjaiban kiemelt szerepet kapott a család. A NOE minikonferenciák szervezésével csatlakozott a rendezvényekhez. Az országban 90 helyen szerveztünk minikonferenciát, ehhez külföldi szervezetek is csatlakoztak, így kezdeményezésünkre végül 154 helyszínen zajlott egy időben
ez a program. A minikonferenciákról beküldött beszámolókból a NOE Levelek egy önálló számát állítottuk össze.
Áprilisban rendben lezajlott a közgyűlés. Ugyanaznap volt a Nagycsalád – kis lábnyom
projekt zárórendezvénye, délelőtt előadásokkal és játszóházzal, délután díjátadással. A díjátadón jelen volt a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa, dr. Fülöp Sándor is. A
Titkárságot külön köszönet illeti meg, hogy egyszerre két rendezvényen is helytálltak. A
Nők Lapja Családi Hétvégén is megjelentünk egy beszélgetéssel a Nagycsalád – kis lábnyom programmal. Júliusban, a Népesedés Világnapjához közeli időpontban rendeztük
meg az Országházban a Helyi Szövetség Konferenciánkat, egybekötve a „Családbarát
Önkormányzat” díjak átadásával.
A média több kérdés kapcsán is megkeresett minket, Egyesületünk vezetőinek rádió- és tvműsorokban egyaránt adódtak lehetőségei, hogy képviseljék a NOE-t, céljainkat, értékeinket. Részt vettünk a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság „6-os karika” (6 éven aluliaknak nem ajánlott) tematikájú megbeszélésén is.
Rendben lezajlottak az izzócsere és a háztartásigép-csere programmal kapcsolatos elszámolások, de a hátralévő 10%-ok kifizetése még folyamatban van.
Két családunk boldog háztulajdonos lett a NagyCsaládiHáz pályázat programnak köszönhetően.
Több éve sikeresen működő „Tápláló Szeretet” akciónkat a nógrádi Napraforgó
Egyesületnek köszönhetjük. Nyugdíjasaik kitalálták, hogy felesleges terményeiket feldol-
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Beszámoló a NOE 2011. évi tevékenységéről
gozzák, és lakótelepi nagycsaládoknak ajánlják fel a befőtteket, savanyúságokat, szárított
fűszereket stb. A mi feladatunk csak a fogadó családok megszervezése. Idén néhány
Nógrád körüli kisebb település is csatlakozott az akcióhoz.

Októberben második alkalommal képviseltük egyesületünket a Kölyökvilág rendezvényén
(Hungexpo), amely most is több ezer látogatót vonzott.
Számos kulturális rendezvényre tudtunk ingyenes vagy kedvezményes jegyeket továbbítani.
Augusztusban pl. az Experidance igazgatójával megállapodást kötöttünk, hogy ingyen
jegyeket kapunk tőlük (a jegyáraik máskülönben 3.000 Ft-nál kezdődnek), és még azon a
héten egy budapesti és egy várpalotai rendezvényükre összesen 300 jegyet tudtunk szétosztani.
Érdekvédelem:

Szakértőink figyelemmel kísérték az országgyűlési bizottságok, albizottságok üléseinek
témáit. Amelyik ülésen érdemesnek látszott részt vennünk, arra egy-egy embert küldtünk.
Idén is szerepet vállaltunk a Magyar Szegénység Ellenes Hálózat tevékenységében, a
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága munkájában és számos – a NOE érdekkörébe tartozó – szakmai fórumon, konferencián. Sokat szerepeltünk a
sajtóban saját cikkekkel, előadásokkal is.
2011-ben is közvetlenül véleményeztünk többféle, elsősorban szociális és oktatásügyi kormányzati koncepciót, jogszabálytervezetet, ezekhez számos javaslatot tettünk.
Benyújtottunk véleményt többek között a Családvédelmi törvényhez, a Munka Törvénykönyvéhez és a Civil Törvényhez, a Nemzeti Alaptantervhez. Szakértőink sokat dolgoztak
azért, hogy a gázártámogatás, a devizahitelek és a „szocpol” terén készülő jogszabályok
jobban figyelembe vegyék a nagycsaládok helyzetét. Részt vettünk az Otthonteremtési
Tanács és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság munkájában.
Közösségeink:

2011-ben alakult csoportjaink, egyesületeink: Gyermelyi, Csákvári, Budakeszi, Pilisi és
Budapest Hegyvidéki Csoport, Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete, Pázmándi Nagycsaládosok Egyesülete, Pápai Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, Tatárszentgyörgyi
Nagycsaládosok Egyesülete, „60” Napsugár Nagycsaládosok Egyesülete (Hatvan), Összefogás Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete (Tapolca), Nagycsaládosok Lippói Egyesülete, „Ölelő Karok” Mindszenti Nagycsaládosok Egyesülete, Három Királyfi
Nagycsaládos Egyesület (Nyíregyháza), Nagycsaládosok Tomajmonostorai Egyesülete,
Majsai Nagycsaládosok Egyesülete.
Közvetlenül a NOE-hoz 478 egyéni tagcsalád csatlakozott.
2012. április
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A régiók bevonásával idén is megtartottuk hagyományos vezetőképzőnket, 18 szervezetből 26 fő vett részt rajta. A képzésre mind a régi egyesületeink ismeretbővítése, működésük minőségének javítása, mind az újonnan alakuló közösségek vezetőinek felkészítése
miatt elengedhetetlenül szükség van. A vezetőképzőket Régiós Bizottságunk szervezi. A
Bizottság rendszeresen tanácskozik, Régiós Klubot működtet, értékeli az elvégzett munkát, és megszabja a stratégia alapján a további tennivalókat.
Ebben az évben kistérségi találkozókat szerveztünk, amelyek célja az önkéntesek tudatos
szervezése, tervezése, a jövőben bevonható új tagok feltérképezése, valamint a NOE által
képviselt értékek átadása volt a fiatalabb generációknak. A hét régióban 25 helyszínen
került sor ilyen találkozóra.
A Titkárság munkájáról:
A NOE napi működtetését (tagsági és tagegyesületi adminisztráció, pénzügyek, pályázati
feladatok, jogsegély és tanácsadó szolgálat működtetése, karitatív munka, adományok
kezelése stb.) és az országos jellegű rendezvények, hivatalos események (elnökségi ülések,
választmányi ülések, közgyűlés, sajtóesemények) szervezését végző Titkárság, valamint a
7 régióközpont folyamatosan végezte a feladatát.
Egyesületünk központi irodája Budapest belvárosában egy régi bérház egyik első emeleti
lakásában működik több mint húsz éve. Munkatársaink ebben az irodában látják el az
egyesület működésével kapcsolatos összes adminisztrációs feladatot, az egyre növekvő,
szerteágazó tevékenységek jelentős részét. Itt fogadjuk az ügyfeleket, elnökségünk itt
bonyolítja megbeszéléseit, különböző találkozóit, itt biztosítunk infrastruktúrát a tanácsadásokhoz (jogsegély, építési, fogyasztóvédelmi és nevelési tanácsadás stb.). 2011-ben
sikerült irodánk tatarozását elvégezni, így munkatársaink megújult környezetben tudják
ellátni feladataikat, illetve az ügyfeleket és a vendégeinket kényelmes, barátságos körülmények között tudják fogadni.
A budapesti irodában dolgozó munkatársaink: az egész év folyamán itt dolgozott Egyed
Éva titkárságvezető, Kupiné dr. Vámos Veronika (NOE-FON tanácsadás, kulturális ajánlatok), Rónai Viktória (adományok, rendezvényszervezés) és Szita Brigitta (tagsági ügyek);
csak az év elején dolgozott nálunk Kormosné Debreceni Zsuzsa szociálpolitikai ügyvivő
(2011. március 1-jétől a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban osztályvezető; családpolitikai
és szociálpolitikai kérdésekben Zsuzsának kulcsszerepe volt a NOE álláspontja képviseletében mind itthon, mind nemzetközi szervezetekben, kiemelkedően eredményes munkája
alapján nevezték ki minisztériumi állásába – ez a NOE tevékenységének is megbecsülése,
de Zsuzsa pótlása a NOE-ban nem lesz könnyű); 2011 tavaszán több éves munkaviszony
után távozott el tőlünk pénzügyesünk, Pfeilné Latorcai Krisztina és Ifkó M. Judit; Judit
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helyére vettük fel Dulné Somlai Hédit, aki 2011 végéig dolgozott nálunk; Kriszta távozása óta a pénzügyesünk Pálmainé Hódi Erika.
A NOE hét régiójában a régiós titkárok látják el a régiók működésének adminisztrációs
teendőit. Kapcsolatot tartanak a hozzájuk tartozó szervezetekkel, segítséget nyújtanak a
helyi szervezetek közötti együttműködések kialakításában, rendezvényeket szerveznek,
adományokat közvetítenek. Régiós titkáraink: Al-Duna Régió – Várdainé Kiss Krisztina,
Balaton Régió – Molnárné Budai Angelika, Dél-alföldi Régió – Benedek Szilvia,
Északmagyarországi Régió – Bertalan Angéla, Felső-Duna Régió – Horváth Hajnalka,
Felső-Tisza Régió – Szilágyiné Kerekes Margit, Közép-magyarországi Régió – Szőnyiné
Gábor Mária és Vitálisné Malik Judit.
Adományosztás:
Karitatív tevékenységünk egyik fő eleme az élelmiszersegély szétosztása. Továbbra is
komoly megterhelést jelent az intervenciós élelmiszer adományok (Magyar Élelmiszerbank Egyesület) kezelése, a helyi együttműködés a kiosztó szervezetekkel és az adomány
osztásával kapcsolatos óriási mennyiségű adminisztráció.
Továbbra is az a tapasztalatunk, hogy a gazdasági válság miatt a természetbeni adományozás jelentősen lecsökkent, esetlegessé vált, így a beérkező, megnövekedett segítségkéréseknek csak nagyon korlátozottan tudunk eleget tenni. A mégis beérkező adományokat
régióink bevonásával igyekszünk a legsúlyosabb helyzetben lévőknek eljuttatni.
Angyali Csomagküldő Szolgálatunk a tatarozással járó nehézségek ellenére sikeresen
működött. Az előző évhez képest észrevehetően növekedett a csomagküldésre jelentkező
„angyalok” száma, ebben az évben közvetlenül 416 család kapott szeretetcsomagot. Ezenkívül több helyi szervezetünknek tudtunk adományt juttatni. Örömmel tapasztaljuk, hogy
egyre több munkahelyi kollektíva dönt úgy, hogy az ünnepekre gyűjtést szervez rászoruló
családok számára.
Hálásan köszönjük a Titkárság dolgozóinak, a régiós titkároknak, a helyi szervezetek vezetőinek, az önkénteseknek, hogy 2011-ben is erősítették munkájukkal a NOE közösségét.
Önkénteseink segítségére a továbbiakban is számítunk!
SZÉKELY HAJNALKA
ELNÖK

2012. április
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Pénzügyi beszámoló, költségvetési terv 2011–2012.

Bevételek

Egyéni tagdíjak
Tagegyesületi tagdíjak
Állami támogatás
SzJA 1%
Pályázatok
- az országos Egyesület céljaira
- tagszervezetek céljaira
Pénzbeli adományok
Programok
- Pénzbeli támogatás
- résztvevőktől
Bankkamat jóváírás (kapott kamatok)
Valorizált természetbeni adományok
Egyéb bevételek
Bevételek összesen

8

2011
terv/eFt
20 000
12 000
25 000
5 000

2011
Tény/eFt
16 564
11 649
25 000
4 693

2012
Terv/eFt
20 000
15 000
32 000
3 000

60 000
3 000
15 000

36 372
3 715
9 490

60 000
5 000
15 000

5 400
2 000
400
40 000
3 000
190 800

2 400
600
232
27 987
803
139 505

500
3 000
400
40 000
3 000
196 900
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Kiadások

Működési feltételek
Személyi kiadások és járulékok
(Titkárság)
Megbízási szerződések
Iroda működtetése
Kiküldetés, szállítás
NOE Levelek (nyomda és posta)
Régiós működési kiadások
Pénzügy (bank, könyvelés)
Egyéb működés
Működés összesen
Rendezvények, szakmai programok
Májusi Családi Nap
Családkongresszus
Őszi Találkozó
Októberi születésnapi ünnepség
Régiós programok
Vezető továbbképzés
Ifjúsági Tagozat programjai
Belső pályázat
Tagszervezetek (átfutó) támogatása
Egyéb szakmai programok
Nemzetközi kapcsolatok
Rendezvények, szakmai programok
összesen
KVVM izzó pályázat
Cél szerinti adományok
Valorizált természetbeni adományok
Összes kiadás

2012. április

2011
terv/eFt

2011
Tény/eFt

2012
Terv/eFt

23 000

22 055

30 000

0
0
2 000
0
2 100
5 400
0
3 500
3 000
30 000
2 000

0
0
1 284
0
2 100
1 916
0
3 484
3 715
22 195
983

3 000
3 000
2 000
1 500
0
2 500
500
3 500
5 000
35 000
2 000

4 552
4 000
40 000
187 052

4 552
0
27 987
136 155

0
0
40 000
195 500

1 500
22 000
4 500
10 000
22 000
3 500
4 000
90 500

48 000

486
13 568
4 464
5 758
17 736
3 559
313
67 939

35 677

1 500
20 000
6 000
10 000
22 000
4 000
4 000
97 500

58 000
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2011. évi Közhasznúsági jelentés
Mérleg – 2011
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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A tétel megnevezése

b
A. Befektetett eszközök (2.–5. sorok)
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök (7.–10. sorok)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök, aktívák összesen (1.+6.+11. sor)
D. Saját tőke (14.–19. sorok)
I. Induló tőke / Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás / Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (22.–23. sorok)
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolás
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ÖSSZESEN)
(13.+20.+21.+24. sor)

adatok eFt-ban

Előző év
c
831

Előző
év(ek) mó- Tárgyév
dosításai
d

e
2 939

831

2 939

28 825
188
5 791

23 310
188
2 579

22 846
5 910
35 566
13 190

20 543
1 818
28 067
14 397

4 890

13 190

8 263

954

37

253

5 384

6 118

5 384
16 992

6 118
7 552

35 566

28 067
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Eredménykimutatás – 2011
Sorszám
a
1.

A tétel megnevezése

10.
11.
12.
13.
14.

b
A. Összes közhasznú tevékenység
bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott
támogatás (a.+b.+c.+d.+e.+f.)
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb, ebből 1%
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó
bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

22.
23.
24.
25.
26.
27.

1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

adatok eFt-ban

Előző év

Előző
év(ek) mó- Tárgyév
dosításai

147 196

139 411

c

e

110 754

71 030

60 261
305

38 350

50 188

32 680
24 299

9 489

14 659

26 186
767
87
147 283

28 212
1 211
614
140 025

36 483
46 080
958
54 912
500

44 482
36 676
973
56 325
1

(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

138 933

(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

50
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22
27
1

138 457

361

196
161
4
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Eredménykimutatás – 2011
Sorszám
a
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

12

A tétel megnevezése

adatok eFt-ban

Előző év

b
c
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
138 983
G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)
37
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
37
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
8 263
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: – megbízási díjak
– tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
D. Továbbutalt támogatás

Előző
év(ek) mó- Tárgyév
dosításai
d
e
138 818
253
253
954
36 837
24 527
400

6 118
6 192
55 080
3 715
3 715
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2011. évi Közhasznúsági jelentés
Bevételek felosztása – 2011
Megnevezés
91101 Állami tám. 2011
91102 NOEFON 2012
91103 SZJA 2011.

Kp. ktgvetés Közh.egyéb Pályázat
(1b)
(1e)
(2)
25 000 000

8 400 000

91106 Vez.kép.díj reg.
91108 őszi találk. reg.
91109 NEFMI tám.

91110 MAVIR tám.

217 500

415 004

4 475 992

4 552 420
3 942 172

923 Vállalkozás

9672-73 Önkorm. tám.
91012 Házt. gépcsere

9 439 287

9699 Kül. egyéb bevét.

9635 Kerekítés

2012. április

28 212 580

614 000

3 715 000

967 Támogatások

96775 Term. kapott tám.

488 395

5 200 000

921 Tagdíjak

97 Pénzügyi müv.

Egyéb Vállalk.
(5)
(B)

750 000

91017 NCA 1%

91921 KEOP tám.

Tagdíj
(4)

115 000

4 949 923

91011 NOE levelek pály.

91902 SZJA 2010.

Közhaszn.
(3)

476 750

91009 NCA Nemz. pály.

91018 Izzócsere

adatok eFt-ban

27 986 753

9 863 713
844 504

363 220

3 007

38 349 923 32 680 245 24 298 883 14 658 858 28 212 580 1 210731 614 000
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2010. 10. 1.

2011. 10. 1.

2010. 6. 1.

2010. 6. 1.

2010. 12. 1.

2010. 10. 27.

2009. 8. 1.

2010. 10. 4.

NAV

NAV

NCA

NCA

NCA

KVVM

KVVM

KVVM

Összesen:

2011. 3. 1

2011. 1. 1.

2011. 1. 1.

Működés

NOE-FON

Működés

77 588 271

9 439 287

10 089 728

Energia
takarék
Házt.
gépcsere

SZJA 1%

NOE levelek

4 552 420 Izzó pályázat

5 200 000

1 125 000

1 362 938 Nemzetk.kapcs.

2 251 083 Közh. tevékeny.

5 217 892 Közh. tevékeny.

4 949 923

8 400 000

25 000 000

Támogatás
Felhasználás
időpontja
összege (Ft)
célja

NEFMI

KIM

NEFMI

Támogatást
nyújtó
megnevezése

8 212 390

6 147 556

375 000

947 934

741 900

67 342 298

9 439 287

3 942 172

4 552 420

5 200 000

750 000

415 004

217 500

4 475 992

4 949 923

8 400 000

25 000 000

2 033 583

2 033 583

Felhasználás összege (Ft)
tárgyévet
előző évi
tárgyévi
követő

2010. 12. 31.

2011. 3. 31.

2011. 12. 19.

2011. 5. 31.

2011. 5. 31.

2011. 5. 31.

2012. 10. 31

2011. 10. 31.

2011. 12. 31

2011. 4. 30.

2011. 12. 31.

Elszámolás
határideje

2011. évi Közhasznúsági jelentés

Költségvetési támogatás felhasználása – 2011
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Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Adóköteles pénzbeli támogatás
Adóköteles nem pénzbeli támogatás
Adómentes pénzbeli támogatás
Adómentes nem pénzbeli támogatás
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység
keretében nyújtott
Pénzbeli támogatás
Nem pénzbeli támogatás

1 269
-7 310
217
Változás
(Ft)

27 987
953
254
Tárgyévi
összeg (Ft)

5 870
49 210

26 718
8 263
37
Előző évi
összeg (Ft)

6 810
48 188

-940
1 022

8 300
15

13 190
973

4 890
958

Változás
(Ft)

Tárgyévi
összeg (Ft)

Előző évi
összeg (Ft)

Megjegyzés

Megjegyzés

A vagyon felhasználása

Megnevezés

Indulótőke csökkenése
Tőkeváltozás csökkenése
Értékcsökkenés
Értékvesztés
Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás
Rászorultak részére juttatott természetbeni juttatás
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége

Megnevezés

adatok eFt-ban

2011. évi Közhasznúsági jelentés
Cél szerinti juttatás

15

16
Közhasznú tevékenys.

108 615

4 094

29 257

Működés
Programtámogatás

7 526

15 664

Működés

4 693
109 395

1 916

28 896

3 715

305

Szakmai programok

62 649

59 295

Támogatás (adomány)
összege, értéke (Ft)
Előző évi Tárgyévi

Működés, szakmai
programok

Támogatott cél

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK SEMMIFÉLE TÁMOGATÁST NEM KAPTAK.

Központi költségvetési
szerv
Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat és szervei
Kisebbségi települési önkormányzat és szervei
Települési önkormányzat társulása
Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei
Magánszemély
Egyéni vállalkozó
Gazdasági társaság
Közhasznú társaság
Alapítvány
Társadalmi szervezet
APEH (1% közcélú adomány)
Összesen:

Támogató megnevezése

599
780

1 916

-361

-8 138

3 410

3 354

Eltérés (Ft)

adatok eFt-ban

2011. évi Közhasznúsági jelentés

A kapott támogatások – 2011
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2011. évi Közhasznúsági jelentés
Szöveges beszámoló
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 Székely Hajnalka elnök önállóan jogosult.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) célja az élet és az anyaság tiszteletére
való nevelés és a jövendő generációjáért érzett felelősség erősítése. Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását, javaslatot terjeszt elő az
illetékes állami és társadalmi szervekhez és szervezetekhez a nagycsaládosokat érintő
ügyekben.
Az Egyesület az alábbi közfeladatokat látja el:
– nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– egészségügyi felvilágosítás
– anyagi, szellemi erőforrások felkutatása és felhasználása a nagycsaládosok érdekében
– folyóiratok és más kiadványok közzététele
– a nagycsaládosok fogyasztóvédelme

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el. Országgyűlési önkormányzati képviselőjelölteket nem állít és nem támogat. Az Egyesület a jövőre nézve is
kizárja a politikai tevékenység folytatását.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Az Egyesület a tárgyévben végzett vállalkozói tevékenységet.

Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységekre fordítja.
2. Számviteli beszámoló
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított
össze, amely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból áll.
2012. április
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A mérleg legfontosabb adatai:

mérlegfőösszeg:
saját tőke összege:

28.067 eFt,
14.397 eFt.

Az eredménykimutatás legfontosabb adatai:
Közhasznú tevékenység bevételei:

139.411 eFt

közhasznú tevékenységből származó bevételek 2011-ben tagdíjakból, pályázati úton
elnyert támogatásból, SZJA 1%-ának visszatérítéséből, egyéb támogatásokból és az
alaptevékenység bevételeiből származtak.
Közhasznú tevékenység ráfordításai:

138.457 eFt

A közhasznú tevékenység ráfordításai költségnemenkénti bontásban:
Anyagjellegű ráfordítások:
44.482 eFt
Ebből:
Anyagköltségek
2.085 eFt
Igénybe vett szolgáltatások
41.427 eFt
Egyéb szolgáltatások
970 eFt
Személyi jellegű ráfordítások:
Ebből:
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok

36.676 eFt
24.420 eFt
6.091 eFt
6.165 eFt

Az Egyesület vezető tisztségviselői a 2011. évben tiszteletdíjban vagy egyéb juttatásban
nem részesültek, részükre csak a feladatuk ellátásához szükséges költségtérítések kerültek
kifizetésre.
Tárgyévi közhasznú tevékenységből származó eredmény alakulása:
Tárgyévi közhasznú tevékenység bevétele:
Tárgyévi közhasznú tevékenység ráfordításai:
Tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye:

139.411 eFt
138.457 eFt
954 eFt

A tevékenységgel összefüggésben kapott támogatásokat, adományokat és azok felhasználását részleteiben a közhasznú jelentés részét képező táblázatok tartalmazzák.

18

NOE Levelek 240

2011. évi Közhasznúsági jelentés
3. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Egyesületünk céljai a következők:
a.) az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett
felelősség erősítése;
b.) a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata;
c.) felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek;
d.) a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.
A fenti célok mentén a NOE közhasznú tevékenysége az alábbi területeken valósult meg:
– érdekvédelem, érdekképviselet

– egyedi esetekben való konkrét segítségnyújtás, konzultációk intézményekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal,

– országos szinten a családokat érintő kérdésekben jogszabály-előkészítési munkában
nagyon aktív részvétel,
– tanácsadó szolgálatok: jogi, szociális, életvezetési, nevelési, egészségügyi, építési,
NOE-FON,

– fogyasztóvédelem: együttműködés fogyasztóvédelmi szervezetekkel, közérdekű tudnivalók megjelentetése, egyedi esetekben segítségnyújtás,

– adományközvetítések lebonyolítása,

– kedvezményes lehetőségek közvetítése,

– kedvezményes, ingyenes színház- és hangversenyjegyek közvetítése,

– kedvezményes, ingyenes sportolási és kulturális lehetőségek közvetítése,

– helyi, régiós és országos rendezvények támogatása, szervezése,

– kapcsolattartás és együttműködés külföldi családszervezetekkel,

– kapcsolattartás és együttműködés egyéb hazai szervezetekkel.

Ezek a célok nehezen mérhetők. Tevékenységünk sokszínűsége a felmerülő igényekhez
igazodik. Közhasznú tevékenységünk országos szinten közel 1500 önkéntes bevonásával
valósult meg.

2012. április
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Alapszabály- és SZMSZ-módosítási javaslatok
Kedves Tagtársaink!
Az új civil törvény egy rendelkezése miatt a választmányunk nem működhet tovább az
eddigi rendje szerint. Az új törvény előírásai alapján ugyanis a NOE Választmánya határozatképtelenségre van ítélve: megismételt ülésén is jelen kell lennie a testületi tagok több
mint a felének. (Egyedül a Közgyűlésre nem vonatkozik ez a szabály.) Amióta a helyi
vezetők mind tagjai a Választmánynak, erre még nem volt példa, és bizonyára nem is lesz.
Ha visszatérnénk az eredeti (jó 15 évvel ezelőtti) konstrukcióra, amikor a Közgyűlés 30
tagú Választmányt választott, és a Választmánynak más tagja nem volt, ennek az új testületnek soha nem lenne olyan legitimációja, mint a helyi vezetők összességéből alkalmanként megjelenteknek.
Ebben a helyzetben az Alapszabály bizottság hosszas megfontolások után az Elnökséggel
egyetértésben azt javasolja, hogy a törvény rendelkezéseit figyelembe véve a szabályzatainkon úgy módosítsunk, hogy az egyesület élete ne változzék lényegesen. Ez úgy valósul
meg, ha a Választmány tartalmilag ugyanúgy működik ezután is, mint eddig, csak éppen
tanácsadó testület lesz, döntéseket nem hozhat, így a határozatképessége nem merül fel.
Erre alapozva készült a módosítási javaslataink döntő többsége. (Konkrétan: mindazokat a
kérdéseket/feladatokat, amelyekben eddig az Alapszabály a Választmány döntési jogkörét
írta elő, át kell sorolnunk a Közgyűlés vagy az Elnökség hatáskörébe.)
Az új törvény arról is rendelkezik, hogy ha egy egyesületnek legalább két tagja jogi személy, akkor ez az egyesület szövetség (a szövetség a törvény meghatározása szerint az
egyesület egy különleges formája), és ezt a tényt az egyesület nevének is tükröznie kell.
Egyesületünkhöz hozzánőtt a NOE rövidítés és a bárkás logó, és ezeken nem szeretnénk
változtatni. Ebből a megfontolásból született az első pontban szereplő módosítási javaslat.
Végül azt javasoljuk, hogy ha már országunk Alaptörvénye is a fogantatástól kezdve elismeri az emberi életet, akkor ezt tükrözze a NOE Alapszabálya is a rendes tagsági feltételekben.
Az alapszabály változásának a fényében a Szervezeti és Működési Szabályzatot is módosítani kell. Ez eddig a Választmány hatásköre volt, de ha az a jövőben nem lesz döntéshozó testület, akkor a Közgyűlésre tartozik ez a feladat. Bizonyos változtatásokkal az
Egyesület szabályszerű működése érdekében nem várhatunk a jövő évi közgyűlésig, ezért
ezeket is a mostani közgyűlésen kell megtenni.
DR. AVVAKUMOVICS GYÖRGY
AZ ALAPSZABÁLY BIZOTTSÁG ELNÖKE
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Alapszabály-módosítási javaslatok
1./ Az Alapszabály (továbbiakban: Asz.) elnevezése és 1.§.1.bek. első mondata a következőképp változik: „ A Nagycsaládosok Országos Egyesülete – Szövetség (továbbiakban:
az Egyesület, betűjele NOE) célja:”
2./ Az Asz. 3. §. 1. bek. zárójeles részéből az ill. kezdetű szöveg kimarad.
Az Asz. 3. §. 1. bek.-ben rögzített zárójeles jogszabályi hivatkozások helyesbítendők:
a.) gyermekes családok…stb. (Alaptörvény – a továbbiakban: Atv. – : alapvetés L.cikk,
Szabadság és Felelősség XV. 3. pont, a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI.
törvény – a továbbiakban: Csvt. – 6. §. (1) és 15. §)
b.) családokkal kapcsolatos…. stb. (Atv. Szabadság és felelősség cím VI. cikk 1.pont,
Cstv. 1. §. (1), (3) és 15-20. §)
c.) családsegítés,…stb. (1993. évi III. Tv. 57. §. (1)e., 64. §., 1997. évi XXXI. Tv. 12.
§. 2. bek., Cstv. 6. §)
d.) gyermek- és ifjúságvédelem…stb. (Atv. Szabadság és Felelősség cím XVIII. 1.
pont, 1997. évi XXXI. Tv. 11. §. 1. bek.,12. §. 2. bek., 39. §, Csvt. 13. §)
e.) munkaerőpiacon…stb. (Atv. Szabadság és Felelősség cím XVIII. 2. pont, Csvt. 4.
§. (2), (3))
f.) családi életre nevelés (Atv. Szabadság és Felelősség cím VI. cikk, Csvt. 3. § (2))
g.) egészségügyi felvilágosítás (1997. évi CLIV.tv.)
h.) környezeti nevelés (1996. évi LIII. tv.)
i.) ismeretterjesztés (1997. évi CXL. tv., 2001. évi CI. tv.)
j.) határon túli magyar családszervezetek működésének segítése (Atv. alapvetés D.
cikk)
k.) fogyasztóvédelem (1997. évi CLV. tv.)
3./ Az Asz. 4. §. 2. bek. a. pontja a következőkkel egészül ki: „A gyermekszám meghatározása során a születendő gyermeket (magzatot) is figyelembe kell venni. Abban az
esetben, ha a magzat elhal vagy a gyermek meghal, az egyesületi tagság jogállása ebből
az okból nem változhat meg.”
4./ Az Asz. 4. §. 3. bek. második mondata az alábbiak szerint változik:
„A tiszteletbeli tagi cím megszerzéséhez a közgyűlés határozata szükséges.”
5./ Az Asz. 4. §. 6. bek. utolsó mondata a következőképp alakul:
„A felvételt megtagadó határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 30 napon
belül a közgyűléshez fellebbezésnek van helye.”
6./ Az Asz 6. §. 2. és 3. bek.-ben a választmányra történő hivatkozások helyett a közgyűlés megnevezés kerül, a 3. bek.-ben 15 nap helyett 30 nap írandó. Az Asz. 6. §. 3. bek.
utolsó mondata kimarad.
2012. április
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7./ Az Asz. 7. §. 4. bek. a következőképp változik:
„Az Egyesület központi vezető testületei:
a.) ügydöntő testületek:
– a közgyűlés,
– az elnökség;
b.) tanácskozó testület:
– a választmány.

8./ Az Asz. 7. §. 5. bek. a.) pontjának első két mondata törlendő.

9./ Az Asz. 7. §. 5. bek. i.) pontjában „A választmánynak” helyett „Az elnökségnek” írandó, és ez a mondat a 11. §. 5. bek.-nek a végére kerül.
10./ Az Asz. 7. §. 5. bek. j.) pontja áthelyezendő a 11. §.-ba (ld. ott).

11. / Az Asz. 8. §. 2. bek. a.) pontja a következőképp módosul: „Az Alapszabály, valamint
a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása.” Ugyanezen szakasz
h.) pontjának végén lévő „jogi személyeknek” utalás elmarad.

12./ Az Asz. 8. §. 2. bek. a következő két, i.) és j.) ponttal egészül ki, és a jelenlegi i.) pont
k.) pontra változik:
„i.) Az elnökség, illetve a fegyelmi és etikai bizottság határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása.
j.) Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjainak felmentése, e testületek létszámcsökkenésének megállapítása.”

13./ Az Asz. 9. §. 1. bek. utolsó előtti mondatában „a választmány” helyett „az elnökség”et kell írni.

14./ Az Asz. 9. §. 3. bek. végére külön bekezdésben: „Ha a közgyűlés szabályszerűen
összehívott ülése nem határozatképes, az elnök azonos tárgykörrel újra összehívhatja,
és ez az ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.”

15./ Az Asz. 10. §-a 15. §-ra változik, így a jelenlegi 11-15. §-ok egy számmal csökkennek. (A továbbiakban az eredeti számozást tüntetjük fel.)

16./ Az Asz. 11. §. 1. bek.-ből „a választmány ülései között” rész kimarad.

17./ Az Asz. 11. §. 3. bek.-ben „a választmány” helyett „az elnökség” írandó, „az elnökség javaslata nyomán” kimarad.

18./ Az Asz. 11. §. 4. bek.-ben az első mondat után kerül be a jelenlegi 7. §. 5. bek. j.) pontja. A 11. §. 4. bek. ezzel befejeződik, a következő két mondat új bekezdést alkot. (A számozás ennek megfelelően változik, de a továbbiakban az eredeti számozást tüntetjük fel.)
19./ Az Asz. 11. §. 5. bek. harmadik sorában a „két” szót „három”-ra kell módosítani.
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19./ Az Asz. 11. §. 7. bek. első mondatának második fele így módosul: „ha tagjainak több
mint a fele jelen van.”
20./ Az Asz. 11. §. 8. bek. a.) pontjából a választmányra történő utalás, illetve a 8.bek.c.)
pontjából a „választmány két ülése közötti időben” rész elmarad.

21./ Az Asz. 11. §. 8. bek. e.) és f.) pontjai kimaradnak.

22./ Az Asz. 11. §. 8. bek. j.) pontjának elejére: „munkájáról beszámol a közgyűlésnek,”
23./ Az Asz. 12. §.1. bek. második mondata kimarad.

24./ Az Asz. 13. §. 3.bek.-ben kimarad: „a következő választmányi ülésig” és „majd a
választmány ideiglenes új elnököt bíz meg az elnökség javaslatának ismertetése után”.
25./ Az Asz. 14. §. 1. bek. b. pontjából a választmányra történő utalás kimarad.

26./
15. § A VÁLASZTMÁNY
A választmány az elnökség tagjaiból, a helyi egyesületek, a helyi csoportok vezetőiből
vagy azok megbízottaiból, továbbá a közgyűlés által megválasztott 20 egyéni tagból áll.
A választmány üléseit negyedévenként tartja, üléseinek összehívásáról a főtitkár gondoskodik. Az elnökség által előterjesztett javaslat alapján a napirendről a választmány
dönt. A választmány a NOE tanácskozó, véleményező és javaslattevő testülete. Jogosult
minden, a NOE életében felmerülő alapvető elvi és gyakorlati kérdést – beleértve a szervezeti, jogi, gazdasági és más természetű témaköröket – megtárgyalni, azokra nézve az
illetékes ügydöntő testületi szervek számára kötelezően megtárgyalandó javaslatokat
tenni.
27./
16. §
A FEGYELMI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁG
A közgyűlés 3 tagú fegyelmi és etikai bizottságot választ, 4 éves időtartamra. A bizottság
akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
A bizottság lefolytatja az Egyesület tagjaival szemben a fegyelmi és etikai eljárásokat, és
ezekben határozatokat hoz. Határozataival szemben a kézhezvételtől számított 30 napon
belül a közgyűléshez fellebbezésnek van helye.

28./ Az Asz. 16. §. 1. és 2. bek.-ből a választmányra történő utalások elmaradnak. Az 1.
bek. második mondata kimarad.

29./ Az Alapszabály befejezése így módosul: „... utoljára 2012. április 14-én módosított
szöveg. Rendelkezései 2012. április 15-én lépnek hatályba.”
2012. április
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Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási javaslatok
1./ A cím: „A Nagycsaládosok Országos Egyesülete – Szövetség (a továbbiakban: NOE)
Szervezeti és Működési Szabályzata”
2./ A 2. §. c. pontban a zárójeles szöveg elején törlendő a választmányi ülésre vonatkozó
részmondat.

3./ A 3. §. a. pont eleje: „képviseleti jogát”.

4./ A 6. §. b. pontjának új szövege: „más szervezetekkel megkötendő együttműködési vagy
támogatási szerződéshez az elnökség határozata szükséges, politikai ügyekben a választmány véleményének meghallgatása után;”
5./ A 8. §. címe: NOE LEVELEK, HONLAP
A 8. §. a. pont végére: „Az Egyesület honlapot is működtet.”
A 8. §. b. pont végére: „A honlap tartalmáért az elnök, karbantartásáért a főtitkár a felelős.”
A 8. §. c. pontjának eleje így változik: „A NOE Levelekben és a honlapon közzé kell
tenni”; a c. pont második alpontjában pedig: „... éves elszámolását, közhasznúsági
jelentését és következő évi ...”.

6./ A 8. §. a. pontja így változik: „... akiket az elnökség választ meg a tisztújító közgyűlést
megelőző év II. negyedévében;”.

7./ A 9. §. e. pontjában: „aki elnökségi vagy választmányi tagságra”.

8./ A 10. §. a. pontja így változik: „elnökét és tagjait az elnökség választja meg a közgyűlést megelőző ülésén;” majd a b. pont kimarad.

9./ A 11.§. a. pontja így változik: „elnökét az elnökség választja meg a közgyűlést megelőző ülésén;”.

10./ A 12. §. a. pontjának eleje így változik: „a munkabizottságok elnökét és tagjait az
elnökség...”.

11./ A 14. §. c. pontja így változik: „rendszeresen, legalább évente...”.

12./ A 15. §. d. pontja így változik: „rendszeresen, legalább évente...”.

13./ A Szabályzat záró mondata a következő: „Ez a Szabályzat a NOE Választmánya által
1997. december 13-án elfogadott, azután többször, utolsó ízben a NOE Közgyűlése
által 2012. április 14-én módosított szöveg.
Rendelkezései 2012. április 15-én lépnek hatályba.”
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Jelölés a 2012. évi közgyűlésre
Kedves Tagtársaink!
Megismételjük a jelölőbizottságnak a NOE Levelek előző számában közzétett jelöléseit:
A NOE elnökének:
Elnökségi tagoknak:

Székely Hajnalka
Csiky Zoltánné Klári
Dabóczi Ferenc
Kapot Ildikó
Dr. Kutassy Jenő
Varga Anikó
Ellenőrző bizottsági tagoknak:
Anka Vince
Dr. Avvakumovits György
Babustyákné Szabó Krisztina
Molnárné Trifusz Andrea
Dr. Szende Lászlóné Koller Éva
Dr. Szűcs Iván
Alapszabályunk rendelkezése szerint az Ellenőrző Bizottságba öt tagot és három póttagot
kell választani, a jelölőbizottság azonban csak hat személyt tudott javasolni. A fenti jelölés közzététele után a 2012. március 14-ei határidőig két további jelölés érkezett ellenőrző
bizottsági tagnak:
Balázsi Csilla (Tóthné Nácsa Irén javaslata),
Barna-Pőcz Matild Mária (Szőnyiné Marika javaslata).
Ezzel kellő számú jelöltünk van ellenőrző bizottsági tagságra.

Életrajzok

Székely Hajnalka
1969-ben született Budapesten. 1991-ben szerzett diplomát az ELTE Tanárképző Főiskolai
Kar biológia-földrajz szakán. 1994-ben házasodott össze férjével, Kontra Tiborral. Három
fiuk van. 2003-ban elvégezte az Otthon Segítünk Alapítvány szervezői tanfolyamát. Még
ebben az évben megszervezte a XVI. kerületi Otthon Segítünk Szolgálatot, melynek
önkéntesei kisgyermekes családoknak nyújtanak gyakorlati segítséget. Ugyanekkor alapította meg a XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesületét 13 családdal, és 2010-ig az egyesület elnöke volt. Az egyesület a kerület egyik legnagyobb civil szervezete lett, a döntéshozók már számolnak a véleményükkel. 2006-ban megválasztották a XVI. kerületi
Szociálpolitikai Kerekasztal elnökévé.
A XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesületében a következő területekkel foglalkozott:
érdekvédelmi feladatok ellátása, közösségi rendezvények szervezése, önkéntesek koordi2012. április
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nálása, adminisztráció, honlapkezelés, internetes levelezési lista vezetése, adományszervezés, válsághelyzetbe került családok segítése, cikkek, beszámolók írása. 2008 óta a NOE
Elnökségének tagja, azóta részt vesz a NOE érdekvédelmi csoportjának munkájában. A
NOE-t képviselte különböző konferenciákon (oktatásügy, családügy, romaügy témákban).
2010 óta a NOE elnöke.
Csiky Zoltánné (Klári)
Nyugalmazott főiskolai nyelvtanár. Férje gépészmérnök, egyéni vállalkozó. Három felnőtt
gyermeke és tizenhárom unokája van (most várják a tizennegyediket). Nevelési tanácsadóként szívesen segíti a családokat. Egyéni tagként a NOE választmányának tagja volt.
Önkéntesként hosszú éveken keresztül segítette a titkárság munkáját. 2010-ben elnökségi
póttagból elnökségi taggá lépett elő. 2011-ben a Nemzeti Alaptanterv családot érintő témájában segítette az Oktatási Államtitkárságot. A NOE-ban a rendezvények szervezésében,
lebonyolításában vett részt. A „Tápláló szeretet” akció fő kapcsolattartója.
Dabóczi Ferenc
Érden lakik, öt gyermeke van: a legnagyobb már egyetemista, a legkisebb hároméves.
Nagyon szereti a NOE-t, mert jó emberekkel találkozik itt, és olyan az értékrendje, amit
szívvel-lélekkel tud vállalni. Képzettsége szerint autómérnök, ehhez szerzett később mérnöktanári, illetve MBA (gazdasági) diplomát. Angolul és németül tárgyal. Hosszú ideig
foglalkozott felnőttképzéssel, sok tréninget és felsővezetői workshopot tartott, néhány évig
stratégiai tanácsadóként működött, jelenleg főállásban egy autóimportőr cég értékesítési
igazgatójaként dolgozik. Életének szerves része a közösségi munka: felügyelő bizottsági
tagja a Szép Jelen Alapítványnak, amelynek programja sérült, fogyatékkal élő emberek
rehabilitációs üdültetése, részt vesz a MÉCS Családközösségek („házasság-karbantartás”)
helyi és vezetőségi munkájában. A NOE-ban először választmányi tag volt, majd a NOE
javaslatára GYIA tanácstag, később az elnök egyes munkáiban tanácsadó. 2004-2005-ben
a NOE főtitkára volt. 2008 óta elnökségi tag, a Régiós Bizottság elnökeként elhivatottan
dolgozik az egyesület értékeiért, egységéért, hatékony belső működéséért – ezt a munkát
folytatná tovább újabb 4 évig elnökségi tagként.
Kapot Ildikó
Ildikó 39 éves, három diplomával rendelkező, háromgyermekes édesanya. Életének szerves része a közösségi munka. Praktikus gondolkodású, tettre kész, fáradhatatlan egyéniség,
aki mögött színvonalas egyesületteremtő munka áll. A Nagycsaládosok Veszprémi
Egyesülete a vezetése alatt 2001 óta a város egyik legnagyobb, sokszínű és fejlődő egyesületévé vált. Ildikó az egyesületnek meghatározó tagja, nemcsak funkciót, de sok-sok
munkát is vállal. Neki köszönhető, hogy a NOE kezdeményezésére Veszprémben is van
„kismama bérlet”. Eredményesen menedzseli és képviseli a családos célokat, eszméket, az
anyai mellett az apai szerep fontosságát is hangsúlyozva. Sikeresen koordinálta házigaz-
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daként a NOE titkárságával karöltve a 2008 júliusában megrendezett VII. Családkongresszust. Jelenleg elnökségi póttagként rendszeresen részt vesz az elnökségi üléseken,
ha teheti, segíti az Elnökség munkáját.
Dr. Kutassy Jenő
1965-ben született Budapesten. A Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán 1990ben szerzett diplomát, két évvel később doktori fokozatot. Távközlési és pénzügyi nagyvállalatoknál töltött be vezetői pozíciókat. A Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett
alternatív vitarendezési képesítést adó közvetítői oklevelet, bejegyzett igazságügyi mediátor. A Mária Rádió önkénteseként tevékenykedik. Feleségével Budapesten nevelik három
gyermeküket. A NOE-nak 2002 óta tagja, a csillaghegyi csoport munkájában vesz részt.
2009-ben kapcsolódott be a szakértői csapat munkájába: elsősorban az Egyesület és a gazdasági szféra kapcsolatainak kiépítésében, fejlesztésében vesz részt. Ő tárgyalt a mobil
szolgáltatókkal a „NOE flotta” nevű mobiltelefonos tarifacsomagokról. A NOE delegáltjaként 2011-ben beválasztották az állami tulajdonú médiák felügyeletét ellátó Közszolgálati
Testületbe. Megválasztása esetén elnökségi tagként szeretné elősegíteni, hogy a gazdasági
szféra is jobban megismerje, támogassa és kövesse is a NOE-t és az általa képviselt értékeket.
Varga Anikó
42 éves, közel 23 éve házas. Négy gyermeke van. 1997 óta a NOE tagja. Végzettsége szerint kereskedelmi üzemgazdász, humán erőforrás menedzser diplomákkal rendelkezik,
valamint adótanácsadói és mérlegképes könyvelői végzettséget is szerzett. Vállalkozóként
férjével öt éve önállóan stratégiai, gazdasági tanácsadással, pályázatírással, projektmenedzsmenttel, könyveléssel, adótanácsadással foglalkoznak. Angol nyelven tárgyalási
szinten beszél, illetve fordít.
Önkéntes munkaként a NOE számára már 2006-ban végzett fordítást, majd 2008 óta
tanácsadója a szervezetnek, elsősorban az adózás és számvitel területén, ezt kiegészítik a
lakáspolitika, foglalkoztatáspolitika, oktatáspolitika, EU-s pályázatok területén végzett
hozzászólásai, érdekképviseleti tevékenység, kapcsolatépítés az említett területek civil
szervezeteivel, kormányzati szereplőivel. Megválasztása esetén elnökségi tagként továbbra is a gazdaságpolitika területén tudna segíteni, valamint a helyi egyesületeknél felmerülő pénzügyi, számviteli, gazdasági kérdésekben végezne tanácsadást. Fontosnak tartja a
tagság életkörülményeinek megismerése alapján a döntéshozók rendszeres tájékoztatását a
tagság érdekeinek előmozdítására, a civil szférával való együttműködést és a lakosság felé
a nagycsaládos életforma kihívásainak ismertetését és szépségeinek bemutatását.
***************
2012. április
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Anka Vince
Tiszakécskén él, mérnöktanár, szakközgazdász. Négy saját és hat nevelt gyermek édesapja, 3 unokája van. A NOE elnökségének tagja volt 1992-től 2000-ig. Különös figyelemmel
kíséri az egyéni tagság sorsát. Fontosnak tartja a tagegyesületek, helyi csoportok önállóságát, támogatását. Az elmúlt ciklusban is tagja volt a NOE Ellenőrző Bizottságának.
Dr. Avvakumovits György
Budapest I. kerületében él. Ügyvéd, három gyermeke van. Fontosnak tartja a NOE részvételét általában a jogszabályok előkészítésében, különös tekintettel a gyermekekre és családokra kiterjedő hatályú szabályozásra. A NOE ilyen irányú munkájában szakértelmével
nélkülözhetetlen. Igen sok éve dolgozik a NOE jogsegélyszolgálatában. 2000–2008-ig
tagja volt a NOE Elnökségének, azóta az Ellenőrző Bizottságnak.
Babustyákné Szabó Krisztina
1970. január 15-én született Tapolcán. Társadalombiztosítási szakelőadói, társadalombiztosítási ügyintézői, szociálpedagógusi végzettsége van. Közigazgatási Szakvizsgát tett
önkormányzati közigazgatásból. A Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon
dolgozik nyugellátási szakügyintézőként.
Balázsi Csilla
1964. december 30-án született Mátészalkán. 1993. június 5-én kötött házasságot Kuik
Imrével. Három gyermekük van: Balázs 17 éves, Dorottya 15 éves és Lilla 12 éves.
Tiszavasváriban élnek. Pénzügyi és Számviteli Főiskolát végzett, majd adótanácsadói,
mérlegképes könyvelői és TB ügyintézői szakvizsgát tett. 1993 óta egyéni vállalkozóként
könyveléssel és adótanácsadással foglalkozik. Több civil szervezet munkájában vesz részt,
a Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületének 2002 óta tagja. Több civil szervezet részére önkéntes munkában végzi a könyvelési feladatokat, pályázatok pénzügyi tervezését,
azok elszámolását.
Barna-Pőcz Matild Mária
38 éves, 4 gyermekes családanya, tanító (matematika műveltségterület) – magyar szakos
pedagógus. Közel 20 éve él Monoron. Önkéntesként részt vesz többek között a NOE
Közép-Magyarországi Régiójának munkájában, a Nagycsaládosok Monori Egyesületének
tagjaként a helyi rendezvények (Városi Gyermeknap, Strázshegyi Tekerő) szervezésében
és lebonyolításában segédkezik. Az eltelt két évtizedben kitartó, következetes munkával
igen sokrétű tudás birtokába került, s olyan kompetenciákat, gyakorlatot szerzett, ami
komolyabb, felelősséggel járó feladat ellátása során kiválóan hasznosítható a NOE számára is.
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Jelölés a 2012. évi közgyűlésre
Molnárné Trifusz Andrea
Szombathelyen született 1960. december 31-én. 1982-ben ment férjhez. Három gyermek
édesanyja. Dolgozott a Hungar Hotels szállodáiban felszolgáló, majd szállodaportás munkakörben. A Győri Hittudományi Főiskola hittudományi szakán 2010-ben diplomázott.
Jelenleg a MÁV-START Zrt.-nél személypénztárosként dolgozik a szombathelyi vasútállomáson. Szeret az emberekkel foglalkozni. A Szombathelyi Nagycsaládosok Egyesületében tizenkét éve vezetőségi tag.
Dr. Szende Lászlóné Koller Éva
Budapesten született 1947-ben. Könyvtáros főiskolai végzettsége van. Férje orvos. Öt felnőtt gyermeke (36 és 25 év között) és egy unokája van. Két éve nyugdíjban van, de félállásban továbbra is dolgozik régi munkahelyén, az MTA Zenetudományi Intézet Könyvtárában. A NOE-ba az alapítás után egy évvel lépett be. Néhány év múlva lett a Terézváros
II. csoport vezetője.
Dr. Szűcs Iván
Gépészmérnök, főiskolai tanár, a műszaki tudomány kandidátusa, igazságügyi szakértő, a
Magyar Tudományos Akadémia Köztestület tagja. Három gyermeke és három unokája
van. Felesége gyógyszerész. Négy évig a NOE főtitkára volt. Főtitkársága alatt alkalmazott először a NOE profi könyvelőt, vezette be a NOE a kettős könyvelést, igényelte vissza
a NOE első esetben az ÁFÁ-t, rendeződött a NOE titkársági helyiségeinek bérlési joga,
vezette be a NOE a „Bölcső-díjakkal” történő elismeréseket. 2000 óta tagja a NOE
Ellenőrző Bizottságának, 2004–2011-ig a bizottság elnöke volt.
************
Választmány
Az új civil törvény nem teszi lehetővé, hogy a NOE Választmánya az eddigi rend szerint
működjék, és a jelölőbizottság eredeti javaslatának a megtételekor még nem volt világos,
hogy egyáltalán érdemes lesz-e továbbra is fenntartani a Választmányt. Ezért a jelölőbizottság akkor nem tett javaslatot választmányi tagokra. Azóta véglegessé vált, hogy az
Alapszabály Bizottság az Elnökséggel egyetértésben a Választmány megőrzését javasolja
a törvényi rendelkezést figyelembe véve az eddigiektől némileg eltérő hatáskörrel. Így a
NOE egyéni tagságából ismét 20 választmányi tagot kell választanunk. A jelölőbizottság
sajnos csak ennél kevesebb személyt tud most javasolni:
Cser Károlyné: 5 gyermekes nyugdíjas építészmérnök. A NOE elnökségi tagja és elnökhehelyettese volt, a NOE szakértőjeként ma is sokat dolgozik az egyesületért. Csepelen él.
2012. április
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Krómerné Szilvay Katalin: 9 gyermekes családból származik, 3 gyermeke van. Óvónőként
dolgozott, most családi vállalkozásban tevékenykedik.
Lak Gyula: A NOE alapító tagja, 12 gyermeke és 18 unokája van. Nyugdíjas villamosmérnök. Különösen fontosnak tartja a gyermekvédelmet, korábban a Magzatvédő Társaság
elnöke is volt. Számos országos NOE rendezvény vasúti utazásait szervezte a Titkársággal együttműködve.
Pálinkás László: 10 gyermekes családapa. A Heim Pál Gyermekkórház tejgyűjtőjében dolgozik. Budapesten, a Ferencvárosban él.
Suba Gábor: 46 éves, 4 gyermeke van. Gépész-tervezőmérnök. Budapesten él.
Szőkéné Cser Éva: 46 éves gyógypedagógus, 4 gyermeke van. Budapest XVII.
kerületében él.
Török Iván: Több ciklusban volt választmányi tag, 6 évig az elnökség tagja, 4 hónapig
megbízott főtitkár. Az Élelmiszer Bankkal kötött megállapodás létrehozója.
Vágó László: 53 éves műszaki szakoktató. 8 gyermeke, 3 unokája van. A NOE alapító
tagja. Érden él.
Veszprémi Márta: 6 gyermeke, 4 unokája van. Tanított, azután könyvkiadóknál, majd 9
„felejthetetlen évig” a NOE Titkárságán dolgozott.
Weber Vilmos: Gépészmérnök, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem informatikai karán
dolgozik. 4 gyermeke és 3 unokája van. Budapesten, a Józsefvárosban él.
Wiktoráné Szerdahelyi Emília: 1950-ben született, 5 gyermeke és 13 unokája van.
Nyugdíjas tanár, addiktológiai konzultáns. A szombathelyi Alpokalja Nagycsaládos
Egyesület alapító tagja (1988), azóta is aktívan segíti az egyesület munkáját. Fő „hobbija”
az Ifjúsági Tagozat, programok szervezése, lebonyolítása, pályázatírás.
Az elnökön kívül 3 elnökségi tagot kell választanunk, és erre a tisztségre 5 jelöltünk van.
Közülük Kapot Ildikó tagegyesületi elnök, a többiek egyéni tagjai a NOE-nak. Őket is
jelöljük választmányi tagságra, így az Elnökségbe be nem választott egy vagy két jelölt
választmányi tag lehet. Még így is hiányzik azonban 8 vagy 9 fő ahhoz, hogy választható
legyen 20 egyéni választmányi tag.
Az SZMSZ rendelkezése szerint a közgyűlésen lehet további javaslatokat tenni választmányi tagokra. Kérjük, hogy egyrészt tegyetek ilyen javaslatot, a fentiekhez hasonló, a
jelölt által jóváhagyott indoklással, másrészt pedig, hogy ezeket a javaslatokat küldjétek be
lehetőleg jó néhány nappal korábban a NOE Titkárságára (legegyszerűbb e-mailen, a
noe@noe.hu címre), mert megfelelő előkészítés híján nagyon elhúzódhat a szavazólapok
helyszíni előállítása.
(Ezek a jelölések is a közgyűlésen tett jelöléseknek számítanak, és a szabályaink szerint a
helyszínen is tehető majd jelölés választmányi tagra.)
JOACHIM GYÖRGYNÉ

A JELÖLŐBIZOTTSÁG ELNÖKE
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Beszámoló az OSA 2011. évi tevékenységéről
Az Otthon Segítünk Alapítvány (www.otthonsegitunk.hu) gyakorlati segítséget, támogatást és barátságot kínál ingyenesen azoknak a családoknak, amelyekben legalább egy iskoláskor alatti gyermeket nevelnek.

Jelenleg Budapest 9 kerületéből (II., III., VII., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XXII.) kiindulva szinte az összes budapesti kerületben, valamint 14 településen (Ajka, Esztergom,
Fót, Gödöllő, Gyöngyös, Miskolc, Mohács, Mór, Nyergesújfalu, Pécs, Székesfehérvár,
Tatabánya, Tiszavasvári, Zalaegerszeg) segítjük a kisgyermekes szülőket.
Komolyan foglalkoztunk a szolgálatnál tevékenykedő önkéntesek közösségépítésével. Ezt
a célt szolgálják a havonta tartott esetmegbeszélések és továbbképzések, baba-mama klubok, a helyi szolgálatokban szervezett kirándulások. A Tempus Közalapítvány Hálózati
Tanulási Díjával járó pénzjutalomból 2011-ben az egyik szupervíziós találkozót Ajkán
tarthattuk, ahol egyúttal részt vettünk a NOE Ajkai Csoportja által szervezett
minikonferencián. A helyi szolgálatok új önkéntes csoportjainak tanúsítványátadására
igyekszünk minden esetben eljutni és együtt ünnepelni.
2011-ben fennállásunk 10. évfordulóját több nagyszabású rendezvénnyel ünnepeltük.
Február 9-én Magyarország soros EU elnökségéhez is kapcsolódva „Civilek a családokért” nemzetközi konferenciát szerveztünk a Külügyminisztériumban; május 20-21-én a
Külügyminisztérium támogatásával „Staféta – Európai OS Napok” rendezvényen együtt
ünnepeltünk erdélyi, vajdasági és lengyel barátainkkal Nagykovácsiban, szeptember 17-én
pedig erdélyi és litván kollégáinkkal, barátainkkal tartottunk nemzetközi találkozót
Budapesten.
A tavalyi év jelentős kiadványai: Családok Európából, 10 éve a családok szolgálatában
és a Játszó-tér-kép, amelyek elolvashatók és letölthetők a honlapunkról is, valamint az
irodában személyesen át is vehetők.

Nemzetközi tapasztalatcsere programokat bonyolítottunk le kolozsvári és litván társszervezeteinkkel. Részt vettünk és előadásokat, workshopot tartottunk jelentős konferenciákon: EGSZB – MTA, Máltai Szeretetszolgálat – Kecskemét, ICCFR – Gent.

A tavalyi év igen forráshiányos volt, de sikerült nyernünk NCA pályázatokat, jelentős
támogatást a Külügyminisztériumtól, a Telekom Civil Díjcsomag pályázatán egy éves
ingyenes telefon- és internet-használathoz jutottunk. Szervezőink közül sokan írnak helyi
önkormányzati pályázatokat, és gyakran sikeresen pályáznak más támogatóknál is.

Valamennyi sajtóorgánumon (elektronikus, írott sajtó, internetes honlap és fórumok), illetve irodai elérhetőségünkön keresztül igyekeztünk széleskörű nyilvánosságot biztosítani
tevékenységünknek, hogy a segítségre szorulók megtaláljanak bennünket, illetve mi is
aktívan fel tudjuk kínálni a Szolgálat nyújtotta támogatást.

2012. április
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