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2016. évi
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1. A szervezet azonosító adatai
név:

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

székhely:

1056 Budapest, Március 15. tér 8.

bejegyző határozat száma:

Pk.60 107 /1989

nyilvántartási szám:

01-02-0000107

képviselő neve:

Kardosné Gyurkó Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A NOE közhasznú tevékenysége az alábbi területeken valósult meg:
- érdekvédelem, érdekképviselet
- egyedi esetekben való konkrét segítségnyújtás, konzultációk intézményekkel,
önkormányzatokkal, hatóságokkal,
- országos szinten a családokat érintő kérdésekben jogszabály – előkészítési munkában
nagyon aktív részvétel,
- tanácsadó szolgálatok: jogi, szociális, életvezetési, nevelési, egészségügyi, építési,
NOE-FON,
- fogyasztóvédelem: együttműködés fogyasztóvédelmi szervezetekkel, közérdekű
tudnivalók megjelentetése, egyedi esetekben segítségnyújtás,
- adományközvetítések lebonyolítása,
- kedvezményes lehetőségek közvetítése,
- kedvezményes, ingyenes színház és hangversenyjegyek közvetítése
- kedvezményes, ingyenes sport és kulturális lehetőségek közvetítése
- helyi, régiós és országos rendezvények támogatása, szervezés
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú
tevékenység
megnevezése:

a.) gyermekes családok, ill. a nők és férfiak, valamint hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
(Alaptörvény – a továbbiakban: Atv. Alapvetés L. cikk,
Szabadság és Felelősség XV.3. pont, a családok védelméről szóló
2011. évi CCXI. törvény – a továbbiakban: Csvt. – 6. § (1) és
15. §);
b.) b.) családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme
(Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk 1. pont, Csvt. 1. § (1), (3) és
15-20. §);
c.) c.) családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás,
jogsegélyszolgálat. A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III.
törvény 56. §, valamint az 57. § e) és h) pontjai, Csvt. 3. § (2), 6. §);
d.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
(Atv. Szabadság és Felelősség XVIII. 1. pont, 1997. évi XXXI. tv.
11. § (1), 12. § (2), 39. §, ezzel összefüggésben: 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § 8. pont, Csvt. 13. §);
e.) e.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, különösen a
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gyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának elősegítése (Atv.
Szabadság és Felelősség XVIII. 2. pont, Csvt. 4. § (2), (3));
f.) f.) családi életre nevelés (Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk,
Csvt. 3. § (2), ehhez kapcsolódóan: 2011. évi CXC. törvény 2. §
(1));
g. g.) egészségügyi felvilágosítás (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 4. pontja;
h.) környezeti nevelés (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontja; 1996. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdés, 64.
§ (1) bekezdése)
i.) határon túli magyar családszervezetek működésének segítése (Atv.
alapvetés D) cikk);
j.) fogyasztóvédelem (1997. évi CLV. törvény 17. § (2), (5)
bekezdései).
közhasznú
tevékenységhez
kapcsolódó
közfeladat,
jogszabályhely:
a közhasznú
tevékenység
célcsoportja:

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

családok

a közhasznú
Elsősorban a 7 619 tagcsalád, de aki hozzánk fordul, mindenkinek
tevékenységből
segítünk, illetve, amit elértünk változást, minden magyar állampolgár
részesülők
élvezi, aki nagycsaládos
létszáma:
A közhasznú tevékenység főbb eredményei az érdekvédelem, érdekképviselet területén:
– folyamatosan küldtünk visszajelzéseket a GYED extrával kapcsolatban;
– folyamatosan küldtünk visszajelzéseket a CSOK-kal kapcsolatban; segítettük az EMMI
munkatársait is a lakástámogatással kapcsolatos kérdések megválaszolásában;
– elkezdtük felmérni a felsőoktatásban tanuló fiatal felnőtteket eltartó családok igényeit.
– részvétel munkabizottságokban: Nemzeti Fenntartható Fejlesztés Tanács, Társadalmi Megújulás
Operatív Program Monitoring Bizottsága;
– részvétel a Népesedési Kerekasztal munkájában;
– Egyesületünk nemzetközi tevékenysége során a továbbiakban is azon fog dolgozni, hogy a
családok érdekei meg tudjanak jelenni az európai döntéshozatalban, valamint, hogy a családbarát
civil érdekképviselet erősödjön nemzetközi szinten (ELFAC, FEFAF, COFACE).
– részvétel a Gyermekjogi Civil Koalíció alapításában;
– egyedi megkeresésre való konkrét segítségnyújtás, konzultációk intézményekkel,
önkormányzatokkal, hatóságokkal;
– országos szinten a családokat érintő kérdésekben, jogszabály-előkészítési munkában való aktív
részvétel: véleményezés és adatgyűjtés a gyermekek korai fejlesztése rendszerének kidolgozása
ügyében, a családok otthonteremtési kedvezménye ügyében, nemzeti fejlesztési stratégiák
véleményezése;
Tagság és más érdeklődők számára nyújtott szolgáltatások:
– ingyenes tanácsadó szolgálat működtetése a tagok és más érdeklődők számára: jogi, szociális,
életvezetési, nevelési, egészségügyi, építési és egyéb kérdésekben a NOE-FON szolgálaton
keresztül részben önkéntes szakértők által;
– NOE-FON és jogi segítségnyújtás: évi közel 600 megkeresés alapján, szociális, családi, építési,
jogi, oktatási ügyekben;
– adományközvetítések lebonyolítása, országosan a régiós titkárokon keresztül és helyi szinten;
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– kedvezményes lehetőségek közvetítése, a NOE-kártyára nyújtott kedvezményrendszer
működtetése; külön együttműködési megállapodásunk van többek között a következő
szervezetekkel: Magyar Állami Operaház, Fővárosi Állat- és Növénykert, Renault Hungária Kft.
– felajánlások közvetítése: kedvezményes, továbbá ingyenes színház- és hangversenyjegyek,
kulturális lehetőségek, valamint cégek és magánszemélyek tárgyi felajánlásainak közvetítése az év
során több, közel 700 esetben.
Társadalmi tudatformálás, értékközvetítés és közösségfejlesztés érdekében végzett tevékenységünk
keretében Egyesületünk rendszeresen szervez rendezvényeket, amelyek nagy része nyilvános:
évente kétszer országos: II. Nagycsaládos Fesztivál és a NOE Karácsony;
évente egyszer régiós találkozók a NOE 6 régiójában a családok számára;
a helyi szervezeteink rendezvényei évi 2-5 alkalommal a több mint száz helyszínen a régiós
titkárok koordinálásával valósulnak meg.
A helyi, régiós és országos rendezvények támogatása mind anyagilag, mind szervezési munkával is
történik, az igények szerint. Rendezvényeinket a titkárság munkatársainak irányítása mellett
nagyszámú önkéntes bevonásával valósítjuk meg.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke Felhasználás célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Adómentes pénzbeli támogatás

7.577

4.353

Adómentes nem pénzbeli támogatás

44.338

39.893

Előző év

Tárgyév

-

-

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (eFt)

Tárgyév (eFt)

131.036

138.355

1.158

1.054

ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
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D. közszolgáltatási bevétel

-

-

E. normatív támogatás

-

-

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

-

-

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

129.878

137.301

H. Összes ráfordítás (kiadás)

126.098

136.769

49.298

50.882

125.579

136.307

4.938

1.586

1500 fő

1500 fő

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)>0,25]

Igen

Nem

Mutató teljesítése
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]

Igen

Nem

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Igen

Nem

Adatok ezer forintban.

Budapest, 2017. március 22.

________________________________
NOE képviselője
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