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Megközelíthetõ: a Móricz Zs. körtér a Moszkva tér és a Déli pályaudvar felõl 61-es villamossal,
a Deák térrõl 47-es, ill. 49-es villamossal, valamint a 7-es autóbusszal vagy 6-os villamossal.

A gimnázium épülete a Móricz Zs. körtértõl 2-3 perces sétával elérhetõ.

Megnyitó – Himnusz

A NOE elnöke, Szabó Endre javaslatot tesz
– a napirend elfogadására

– a levezetõ elnök személyére
A levezetõ elnök javaslatot tesz

a jegyzõkönyv vezetõjére és két hitelesítõjére
NOE-díjak, Bölcsõ-díjak, oklevelek, átadása

Az Elnökség beszámolója az egyesület munkájáról
és a költségvetés végrehajtásáról 
A közhasznú jelentés ismertetése

(elõadók: Szabó Endre és Török Ádám)
Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója

(elõadó: Szûcs Iván, a bizottság elnöke)
A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése

Az Elnökség és az Ellenõrzõ Bizottság beszámolójának,
illetve a közhasznú jelentésnek elfogadása

2007. évi költségvetés; a tagdíj megállapítása (elõadó: Török Ádám)

szünet

Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése)

Zárszó – Szózat

Amennyiben a közgyûlés 10.00-ig nem bizonyul határozatképesnek, a megismételt közgyûlés 2007. április 14-én 10.30-kor
kezdõdik. A megismételt közgyûlés azonos tárgykörrel a szavazati joggal rendelkezõ  jelenlévõk létszámától függetlenül

határozatképes.

118866 ..
A család minden tagja számára

2000077.. áápprriilliiss
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Az egyéni tagok
mandátumlapjait

a NOE Levelekkel egy idõben,
külön borítékban
adjuk postára.

Kedves Pártoló Tagtársunk!

Szeretettel meghívjuk a NOE 2007. április 14-én, szombaton 9.30 órakor kezdõdõ
Ünnepi Közgyûlésére a Szent Margit Gimnáziumba

(Budapest XI., Villányi út 5-7.)
A közgyûlésen tanácskozási joggal rendelkezik, szavazati jog nem illeti meg.

Szeretettel várjuk!

Budapest, 2007. április

Török Ádám
fõtitkár

Kedves Tagtársaink!

Már 8 órától várunk Benneteket regisztrációra. Ha kb. 8.45-ig megérkeztek, kényelmesen regisztrálhattok.
Kedves budapesti és autóval közlekedõ Tagtársaink! Ti legyetek az elsõk a regisztrációban, mert azok, akik
távolról, menetrendszerû vonattal, autóbusszal érkeznek, lehet, hogy csak az utolsó pillanatban „zuhannak be”.
Jó lenne, ha a közelrõl érkezõk miatt nem kígyózó sorokban kellene jelentkezniük.
Legyünk minden Tagtársunkra tekintettel, próbáljunk meg PONTOSAN érkezni, hogy közgyûlésünket a
meghirdetett idõben határozatképesen elkezdhessük!

A nem budapesti Tagtársak útiköltségét a NOE nevére és címére szóló, szabatosan kitöltött áfás számla alapján
a helyszínen megtérítjük. (Helyi közlekedési költséget nem tudunk kifizetni.)

Amennyiben autóval utaztok, az APEH-norma alapján tudjuk költségeteket megtéríteni. Ehhez a gépkocsi-tulaj-
donos adóazonosító jelére is szükség van. Ha egy gépkocsiban többen is utaznak, természetesen útiköltség-
térítés kizárólag a vezetõt (akinek az úttal kapcsolatban költsége volt) illeti meg.
Autópályadíjat sajnos nem tudunk megtéríteni.

A számlán „a vevõ neve és címe” rovatban EZ álljon: NOE, 1056 Budapest, Március 15. tér 8.

Helyesbítés
A NOE Levelek 185. száma 29. oldalán megjelent galyatetõi üdülés helyes telefonszáma:

24/ 367-361
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Beszámoló az Egyesület 2006. évi életérõl, tevékenységérõl

Több szempontból is igen nehéz év áll mögöttünk. Az elnökség 2006-os évvel kapcsolatos beszámolóját az
elsõ öt hónap történéseivel kell kezdenünk. Nem hallgathatjuk el Egyesületünk életének 2006 elején lezajlott,
igencsak viharos idõszakát. Bizonyára sokunk emlékezetében megmaradt, hogy március 18-án egy igen viharos,
hosszan elnyúló választmányi ülés zajlott le. Ekkor még Katona Sándor volt az elnök és Nándorfi Géza a fõtitkár.
Sokan a választmányi ülésen e két tisztviselõ lemondását követelték. Ekkor ez még nem történt meg.
Ugyanakkor, mint kiderült, a Katona Sándor ajánlásával e tisztségre megválasztott fõtitkár megválasztása sza-
bálytalan volt, mivel a megválasztáskor nem is volt az Egyesület tagja. Ezért az Elnökség ideiglenesen Török
Iván elnökségi tagot jelölte ki a tisztség átmeneti ellátására, aki ebben a nehéz idõszakban becsületesen eleget is
tett e feladatnak. Katona Sándor a május 27-iki közgyûlés napjával lemondott tisztségérõl. Lemondása elõtt
sajnálatos módon több szerencsétlen, egyszemélyi, jelentõs anyagi vonzatokkal is járó, vitatható fontosságú dön-
tést hozott. Itt a dolgozók szelektív jutalmazása, az Egyesület mûködését firtató ügyészségi vizsgálat kezdemé-
nyezése, és az ehhez kapcsolódó ügyvédi költségek, illetve egy, az elnökség határozata ellenére külsõ szervnél
megrendelt átvilágítás kifizetése említhetõk meg. Meg kell jegyezni, hogy az ügyészség a vizsgálattal kapcso-
latosan mindeddig nem jelzett még vissza.

A közgyûlés az elnökségben megürült posztokra 2006. május 27-én választotta meg az új tisztségviselõket.
(Katona Sándor és Nándorfi Géza nem jött el a közgyûlésre.) Megválasztásomkor a „programomként” két dol-
got említettem meg. 

1. Az egyik a NOE-n belül a békesség és a korábban tapasztalt egység helyreállítása. A családok érdekeit sértõ
kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos hatékony fellépésre ugyanis csak egységes szervezetnek van esé-
lye. Ez a cél, azt hiszem, teljes mértékben teljesült, az évet békességben végigdolgoztuk, a vezetésben a
legteljesebb egység volt.

2. A másik, amit megválasztásomkor megemlítettem, az a háttérbe szorult értékfelmutatás. Társadalmunk
szétzilálódóban van, napjainkban családellenes szemléletû lobbik uralják a hatalmat jelentõ médiát. Szerin-
tem itt is tettük a dolgunkat, gondoljunk csak például az értékfelmutató nyári gyõri családkongresszu-
sunkra, vagy a Népmese napján a Vasúttörténeti Parkban megtartott, olvasást preferáló õszi találkozónkra. 

EGYESÜLETI ÉLET
Pezsgõ egyesületi életrõl tudunk beszámolni, megszámlálhatatlan helyi rendezvény tarkította helyi

szervezeteink életét. Errõl számos írásbeli és szóbeli beszámolóból értesülhettünk. Aki betette a lábát a titkárság-
ra, közvetlenül is tapasztalhatta az itt folyó „nyüzsgést”, szinte nem volt megállás, párhuzamosan több esemény
láncolata zajlott.

Örömmel nyugtázhattuk, hogy a negyedévente megtartott választmányi üléseken a korábbiakkal ellentétben
az egyesületek vezetõi nagyobb számban képviseltették magukat, ez mindenképpen az egyesület egysége irányá-
ba mutat.

Tagságunk bõvült, 2006-ban 844 egyéni tagcsalád, 13 csoport és 7 egyesület csatlakozott hozzánk. Így az év
végén összesen 5742 egyéni tagcsaládunk, 110 csoportunk és 165 egyesületünk volt, taglétszámunk tizenhétezer
család körül van (ez a magyarországi nagycsaládoknak valamivel több, mint 10 %-át jelenti), ezen belül azonban
folyamatos az ingadozás a „kinövõk” és az új belépõk cserélõdésével.

Szeptemberben Farnady Judit elnökségi tagunk régióvezetõi pozíciójára hivatkozva lemondott, helyette
Dr. Szurgentné Dr. Ocskó Olga (addig póttag) csatlakozott elnökségünkhöz.

Elnöki beszámoló
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A TITKÁRSÁG 
A NOE egyre növekvõ, szerteágazó tevékenységének jelentõs része a titkárságon keresztül zajlik. A nagy

mennyiségû, sokszínû feladatot a budapesti irodában a szociálpolitikai ügyvivõvel együtt hat 8 órás és egy 6 órás
alkalmazott látta el. Munkájukat az év elsõ öt hónapjának bizonytalan, nagyon feszült légköre után végre jó
hangulatban, egymást segítve végezték. Postán több, mint 4 300 levél érkezett, az e-mailek és telefonhívások
számát megbecsülni sem tudjuk. A levelekbõl mintegy háromezer segítségkérõ volt, ezek általában komolyabb
ügyintézést igényeltek. 

RÉGIÓINK
Szinte lehetetlen leírni azt a hatalmas munkát, amit helyben a hat régió vezetõsége végzett: itt ugyanis fel

lehetne sorolni az összes helyi tevékenységet. 2006-ban az elnökség újjáalakította a régiós bizottságot azzal a
feladattal, hogy a létrehozott régiók azonos elvek szerinti, mégpedig a NOE értékeinek megfelelõ mûködését
koordinálja, mûködésüket stratégiai szempontból összehangolja, és elvi irányítással segítse. Ezt közös élmények,
megbeszélések, közösségi találkozások, vezetõképzések – Gárdonyban januárban, Dobogókõn szeptemberben,
majd ismét Gárdonyban novemberben tartottunk ilyet – tették lehetõvé. A közös munka része volt a bizottság
látogatása a régiókban. A régiós titkárságokon történt személyes találkozások és stratégiai megbeszélések tették
eredményesebbé a munkát. Ez segíti a régiók differenciált fejlõdését is. 

ADOMÁNYKÖZVETÍTÉS
Az év folyamán nagy mennyiségû adományt közvetítettünk a régióközpontok segítségével a Magyar

Élelmiszerbank Egyesület, a Procter&Gamble, a Danone, a Nestlé és a Foodexpressz jóvoltából. Adományosztás
terén a múlt év legjelentõsebb eseménye és eredménye az Élelmiszerbankkal megkötött szerzõdés volt. Ezen
keresztül tagságunk nagy része több hónapra elegendõ liszt-, illetve száraztészta-adományhoz jutott, és igen
jelentõs volt a Bonduelle által adományozott konzerv (zöldborsó, kukorica, stb.) is. Várhatóan idén folytatódik
az együttmûködés, liszt, cukor és tejpor (vagy tartós tej) kerül be az EU által finanszírozott áruk közé. Az elmúlt
idõszak tanulsága, hogy szigorítani és egységesíteni kell a szétosztás dokumentálását, és a szállítási költségek
csökkentése érdekében újabb raktárakat és elosztó helyeket kell bevonni a rendszerbe. 

NAGYRENDEZVÉNYEK
Családkongresszus. Július 19. és 23. között Gyõrött került megrendezésre a III. Európai Nagycsaládos

Konferencia, amely egyben Egyesületünk családkongresszusa is volt. 15 országból 1200 résztvevõt, köztük 470
gyereket láttunk vendégül. Külön öröm volt számunkra, hogy a határon túli magyarok nagy létszámmal (282 fõ)
képviseltették magukat, de a három kis balti országból is több mint 200-an jöttek. A konferencia szakmai elõadá-
sainak a gyõri Széchenyi István Egyetem adott otthont, a gyermekprogramok lebonyolítására az Egyetem mellet-
ti Rába-part szabad-strandi részén került sor. A konferencia súlyát jelzi, hogy fõvédnöki tisztjét elvállalta az Eu-
rópai Bizottság elnöke, José Manuel Durao Barroso és Magyarország köztársasági elnöke, Sólyom László. Egyéb
kötelezettségeik miatt ugyan nem tudtak eljönni Gyõrbe, de mindketten igen bátorító hangú levelet küldtek a kon-
ferencia megnyitójára. Ezen személyesen volt jelen és köszöntötte a konferenciát az Európai Parlament Nõjogok
és Esélyegyenlõségi Bizottságának elnöke, Anna Záborská. A konferencia mind a szervezõk, mind a résztvevõk
véleménye szerint igen sikeres volt. Különösen népszerûnek bizonyult a pannonhalmi látogatás: 820 fõ, a
résztvevõink több mint kétharmada volt kíváncsi a Világörökség részeként nyilvántartott Pannonhalmi Apátságra.

Õszi családtalálkozó. Bizonytalan keretek között zajlott az õszi családtalálkozó szervezése, hiszen az
Egyesület elõzõ vezetése még helyszínt sem választott a találkozóra, júniusig semmi sem történt e téren. Sokszor
éreztük azt, hogy lehetetlenre vállalkozunk, de ez NOE-s rendezvények körül nem elõször fordult elõ. Az idõ
rövidsége és az egyéb körülmények miatt a rendezvényt Budapestre és a Népmese Napjára terveztük. A
Vasúttörténeti Parkban lezajlott találkozó minden várakozásunkat felülmúlta, úgy a program, mint a résztvevõk
számát illetõen (hozzávetõlegesen hatezer fõ vehetett részt a rendezvényen).

Elnöki beszámoló

~
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ÉRDEKVÉDELEM
A közfigyelem („hála a kormány intézkedéseinek”) leginkább az érdekvédelem terén irányult ránk. Ide sorol-

ható a tavalyi év legnagyobb visszhangot kiváltó eseménye, a kb. nyolcezer embert megmozgató szeptember 16-
iki tüntetés, ennek körültekintõ és minden részletre kiterjedõ megszervezése jelentõs energiát emésztett fel. Aki
ott volt, érezte azt az erõt, méltóságot, összetartozást, amit a NOE képvisel. A Bokros-csomag elleni tiltakozás
után tizenegy évvel újra megmutattuk magunkat a nyilvánosság elõtt, átadtuk petíciónkat öt minisztérium és az
Országgyûlés vezetõinek. Meg kell jegyezni, hogy az utolsó nyugodt tömegmegmozdulás az országban ez volt,
az õszödi beszéd nyilvánosságra kerülése elõtti napon. Jó hangulatú, méltóságteljes rendezvény volt. A demonst-
ráció tekintélyünket emelte, és feltehetõen ennek is köszönhetõ, hogy szinte minden szinten tárgyaltak, és azóta
kormányzati kezdeményezésre is megint tárgyalnak velünk. Késõbb több kisebb demonstráción is részt vettünk,
itt a kórház- és iskolabezárások, a felsõoktatási tandíj bevezetése, az agglomerációs diákbérletárak miatti de-
monstráció említhetõ meg. 

Az érdekvédelmi munka koordinálása érdekében Morvayné Bajai Zsuzsa vezetésével újjáalakult az érdek-
védelmi csoportunk, tagjai: Cser Károlyné, Dombai Lászlóné, Kormosné Debreceni Zsuzsa és Szombathy Márta.
A rengeteg érdekvédelmi munkát lehetetlen felsorolni, az érdekvédelmi csoport emberfeletti munkát végzett,
végez. Ennek bizonyságául álljon itt egy lista a sajtónak kiadott nyilatkozatainkból, a fõbb vonalak végig is kö-
vethetõk:
Sajtónyilatkozatok és témáik 2006 májusa óta
2006. május 23. Ingatlanadó
2006. május 24. Mûvi meddõvé tétel
2006. június 5. Tiltakozás az utólagos képzési hozzájárulás ellen
2006. június 8. A kormányprogram kritikája
2006. június 12. Tiltakozás a közmûdíjak emelése ellen
2006. június 13. „Tárgyaljunk, tárgyaljunk, tárgyaljunk”– a nagycsaládosokkal is! 

nyílt levél Gyurcsány Ferenchez
2006. június 27. Tiltakozás a távhõdíjak emelése ellen
2006. július 17. Tiltakozás az egészségügy átalakítása ellen
2006. július 27. Tiltakozás a Zöld Könyvben szereplõ elképzelések ellen
2006. szeptember 4. Tiltakozás a Zöld Könyv bevezetése ellen
2006. szeptember 8. Tiltakozás a gyermekkórházak bezárása ellen
2006. november 10. Tiltakozás a kismamák járulékfizetése ellen
2006. november 17. Tiltakozás az ingyen tankönyv eltörlése ellen
2006. december 5. Tiltakozás a távhõdíjak emelése ellen
2006. december 8. Közlekedési tarifák drasztikus emelése ellen
2006. december 12. Tiltakozás a BKV tarifaemelések ellen

Sajtótájékoztatók
2006. július 10. Népesedési világnap
2006. augusztus 3. Egészségügyi reform
2006. szeptember 7. Iskolakezdés
2006. október 13. Civil Összefogás létrejötte
2006. november 21. A „reformintézkedések” hatása a családokra

Az érdekvédelmi munkától elválaszthatatlan a médiában történõ megjelenés is. Ebben is hatalmasat léptünk
elõre, a médiaszereplések felsorolása lehetetlen, napi szereplõkké váltunk, köszönhetõ ez annak, hogy média-
szakemberek is segítik munkánkat, és az Egyesületnek sajtóreferense is lett. Figyelnek ránk, kérdeznek minket,
írásainkat tekintélyes lapok is szívesen közlik.

Elnöki beszámoló
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Bár közös összetartó értékünk a család- és gyermekszeretet, a NOE tagsága világnézetileg és politikai állás-
foglalása tekintetében egyaránt igen sokszínû. Ugyanakkor politikailag is „korrektnek” tartanak minket, továbbra
is sikerült a napi pártpolitikába történõ besodródást elkerülnünk, ami a mostani kiélezett helyzetben igen nagy
eredménynek mondható. Igyekeztünk és igyekszünk kielégítõ szakmai-közéleti kapcsolatokat tartani, több kor-
mányszervvel és szakmai tekintélyekkel is hatékonyan együtt tudtunk mûködni a családok jövõje érdekében.
Sajnos, a megszorító intézkedések nagy részét mi sem tudtuk megakadályozni, bár részeredményeink azért voltak:

Vegyük sorra, amit megúsztunk, ami eredményként könyvelhetõ el, részben erõfeszítéseinknek is köszönhetõen:
1. Minden ellátásénál nagyobb mértékben (átlagosan 6,2 %-kal) emelkedett a családi pótlék. 
2. A vizitdíj és a kórházi napidíj megfizetése alól mentesülnek a kiskorú gyermekek, az alacsony szociális

jövedelmû felnõttek pedig  havi 300 Ft vizitdíj-kompenzációt kapnak, így a GYES és GYET alapja is –
bruttóban – arányosan nagyobb lett.

3. Ejtették azt az ötletet, hogy a kórházban kezelt gyermekek édesanyjától az éjjeli idõszakra is kiterjedõ ott-
tartózkodásért mindenképpen napi többezer forintos díjat szedjenek (jóllehet pusztán pénzben is jelentõs
megtakarítással jár a szülõk jelenléte). 

4. A közgyógyellátottaknak a meghatározott kereten belüli gyógyszerelés ingyenes marad.
5. A gáz- és távhõtámogatást a fogyasztók 5 sáv szerint rászorultsági alapon – nagycsaládosok másokénál na-

gyobb, 5 000 m3 fogyasztáshatárig – kapják (jóllehet azért még elég sok és sokféle gond maradt körülötte).
6. A felsõoktatási térítési és juttatási rendszerben várhatóan számos, a nagycsaládban nevelkedõ diákokat

segítõ pozitívum lesz, ezért már nem reménytelen, hogy tehetséges gyerekeink a jövõben is diplomát
szerezzenek. A rászorulóknak várhatóan lesz úgynevezett alapösztöndíj a felsõoktatásban az elsõ félév alatt
a kiesõ családi pótlék és gyermekkedvezmény (némi) ellensúlyozására. A gyermekgondozásin lévõk költ-
ségtérítéses felsõfokú képzésének eddigi ingyenessége a jövõre nézve viszont megszûnhet. 

7. Megmaradt a nagycsaládos gyermekek alanyi jogú étkezésidíj-kedvezménye és (egyszerû igénylés alapján)
ingyenes tankönyvellátása.

8. Rendezõdött a GYET-es szülõk gyermekeinek alanyi jogú étkezésidíj-kedvezménye és (egyszerû igénylés
alapján) ingyenes tankönyvellátása.

9. Megmaradt a nagycsaládos közlekedési kedvezménynek az eddigi 90 %-os értéken forintosított mértéke
(itt a tényleges jövõbeni mérték tekintetében azonban vannak bizonyos aggályaink).

Harcoltunk és harcolunk az egybiztosítós egészségbiztosítási modell – családjainknak létkérdést jelentõ – meg-
tartásáért.

LAKÁS- ÉS ÉPÍTÉSÜGY
Az elmúlt évben tovább folytattuk a családok lakhatása ügyében végzett munkát. A helyzet nemhogy köny-

nyebb lenne, de fõleg a közmûdíjak további drasztikus emelkedése miatt egyre nyomasztóbb, ez fokozottan
érvényes a távfûtéses panelben lakó családokra. Ezért egy szakmai javaslattal hívtuk fel a parlamenti pártok és a
budapesti közgyûlés frakcióvezetõinek figyelmét a panelépületek távfûtésével kapcsolatos energia-megtakarítás
még ki nem használt, megvalósítható megoldására, mely egyben a távfûtési díj csökkentését is eredményezné. A
visszajelzések biztatóak, talán elindul valami ebben a témában. Ebben az évben is számos alkalommal vettünk
részt szakmai konferenciákon és tárgyalásokon, véleményeztünk szakmai anyagokat, javaslatokat fogalmaztunk
meg a döntéshozók részére, és több mint 20 alkalommal nyilatkoztunk tv- és rádiócsatornákon a családok érde-
keit képviselve.

Minden NOE Levélben felhívtuk a figyelmet a lakhatással és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos törvényi
változásokra, a kihasználható lehetõségekre, és ismertettük, hogy milyen lépéseket tettünk a szakma és a döntés-
hozók befolyásolására. Folytattuk az építési tanácsadás nagy szakértelmet és emberséget igénylõ munkáját. Nem
csökkent a különbözõ problémákkal hozzánk fordulók száma, viszont sajnos nõtt az esetek súlyossága, különösen
a családok eladósodása tekintetében. Egy év alatt mintegy 600 levelet, telefonhívást és e-mailt kaptunk, minden
ilyen ügyben igyekeztünk segítséget nyújtani.

Elnöki beszámoló
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JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
A NOE jogsegélyszolgálatának egy-egy fogadónapján éves átlagban két-három ügyfél jelenik meg, ami azt

jelenti, hogy egy év alatt – a nyári szünetet is figyelembe véve – mintegy 100 érdeklõdõnek adtunk tájékoztatást.
Persze nem ritkán elõfordult az is, hogy ugyanazon ügyfél több ízben is felkeresett bennünket. A problémájukkal
hozzánk fordulók a legkülönbözõbb jogterületekrõl, de elsõsorban a polgári, a családi és a munkajog területérõl
kértek felvilágosítást. Megjegyzendõ, hogy az érdeklõdõk kisebb hányada fordult hozzánk a tipikusan nagycsalá-
dos érdekkörbe tartozó (gyes, gyed, gyet, adókedvezmény stb.) kérdésekben, tanácsadásaink ennél sokkal széle-
sebb kört fognak át. Fontos dolog, hogy a tanácsadás messze nem jelent csupán kérdés-felelet párbeszédet, ez
ennél sokkal alaposabb tevékenység. Sok esetben vastag iratcsomót kell átnézni ahhoz, hogy megfelelõ feleletet
adhassunk. Nem egy esetben elõfordul az is, hogy megkérjük a segítséget kérõt, hívjon fel minket egy-két nap
múlva, hogy a megfelelõ jogszabályokat áttekintve alapos választ tudjunk adni a kérdéseire. Hangsúlyoznunk
kell, hogy a NOE jogsegélyszolgálata minden hozzánk forduló részére megadja a szükséges tanácsokat,
függetlenül attól, hogy a NOE-nak tagja-e vagy sem. Ez következik a kiemelt közhasznúságunkból is. Nem egy
esetben tapasztaltuk, hogy az érdeklõdõ a szomszédjától, ismerõsétõl hallotta, hogy a NOE-ban jogsegélyszol-
gálat mûködik, s ezért fordult hozzánk.

ÜDÜLÉS
Ismét eltelt egy év, és örömmel mondhatjuk, hogy jó néhány család üdülését tudtuk kedvezõ árakkal és aján-

latokkal színesebbé tenni. Elsõként említhetjük a családok körében 2005 óta igen népszerû 10 napos, görögorszá-
gi tengerparti nyaralást.

Az Asprovaltán töltött hetekrõl a családok feltöltõdve, élményekkel gazdagon térnek haza, melyrõl sokan tele-
fonon számolnak be a titkárságon. Sok kisgyermeknek tudtunk örömet szerezni azzal, hogy megismerkedhettek
a tenger csodálatos élményével. Tavaly körülbelül 1500 fõ vett részt a görögországi utazáson, amelyet 15 héten
át heti 2 busz indításával szervezett meg a First Class Utazási Iroda. Sokan kerestek szálláslehetõséget a közeleb-
bi Horvátországban, ehhez az Andóra Utazási Iroda a partnerünk. A családok leginkább az apartmanos
lehetõséget kedvelik. Az iroda ajánlatai között szerepelt a Trogir melletti Medena üdülõfalu kínálata is, mely
nagyon kedvezõ természeti adottságok mellett félpanziós ellátást biztosított a pihenni vágyó anyukák számára is. 

Többéves, jól bevált kapcsolatban vagyunk a Kurreisen Utazási Irodával. Vezetõjével végiglátogattuk a belföl-
di szálláshelyeik nagy részét, melyek többsége magánszállás kertkapcsolattal vagy vízparthoz közeli; legtöbbjük
önellátó. Nagyon népszerû volt a Bükfürdõn található Hotel Répce Gold ajánlata is, mely szállodai viszonylat-
ban kedvezõ ára mellett igen színvonalas szolgáltatást nyújtott tagjainknak. 

HAZAI KAPCSOLATAINK
Tevékenységünkben új és üdítõ folt a Köztársasági Elnök úrral történõ együttmûködés. Itt megemlíthetõ, hogy

az õ megkeresésére részt vettünk az augusztus 20-i állami ünnepség részeként megrendezett Szent Jobb
Körmeneten, és ott az államelnök NOE-sokkal vonult fel. Szeptember 20-án pedig Sólyom László ellátogatott a
NOE-ba egy elnökségi ülésre. Emlékezzünk vissza, ezt a hazai politikai élet legnagyobb zûrzavara idején tette,
saját szavaival élve nálunk mintegy a béke szigetét találva. Itt kell megemlíteni, hogy Sólyom Lászlóné, Erzsébet
Asszony Családjainkért Alapítványunk kuratóriumának tagja.

A jól sikerült szeptemberi demonstráció után több szervezet keresett meg minket. Nagy tekintélyû szakmai
szervezetek, mind valamilyen õket érintõ, egyes esetekben a fennmaradásukat veszélyeztetõ intézkedésektõl
félve, álltak mögénk. Mindegyik talált valamilyen kapcsolódást velünk, így természetes módon összetartója,
központja lettünk ennek a sajátos csoportnak. Civil Összefogás néven több közös nyilatkozatot adtunk ki, részt
vettünk egymás rendezvényein. Széles társadalmi rétegeket lefedõ szervezõdéssé váltunk, amely egyre nagyobb
médiafigyelmet váltott ki, de a döntéshozók is kezdtek odafigyelni ránk. A teljesség igénye nélkül a következõ
szervezetekkel fogtunk össze: Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Levegõ Munkacsoport,
Magyar Gyógyszerész Kamara, Magyar Orvosi Kamara, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Közös

Elnöki beszámoló



NOE Levelek  186.8

irányelveket fogalmaztunk meg: kizárólag szakmai alapon, minden pártpolitikától mentesen lépünk fel együtt. A
legfontosabb közös pont az érdemi érdekegyeztetés hiánya, bármelyikünket érintõ intézkedésnek az érintett
szervezet mellõzésével történõ bevezetése. A Civil Összefogás máig is létezik, bármikor újra éleszthetõ, amint
egy újabb intézkedés megint összehoz minket.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Nemzetközi szervezetekben való tagsági viszonyaink, ottani tisztségeink, képviselõink az elmúlt évben nem

változtak. Tagja vagyunk a Család Világszervezetnek (WFO, itt az Európai Régió elnökségi tagja Benkõ Ágota),
az Európai Nagycsaládos Szövetségnek (ELFAC, ennek alelnöke Márki László), a Háztartásbeli Nõk Európai
Szövetségének (FEFAF, ennek alelnöke Kormos Zsuzsa) és ezen keresztül a Szociális Platform nevû nagy euró-
pai ernyõszervezetnek, amely szociális területen dolgozó civil szervezeteket tömörít, az Eurochild nevû, gyer-
mekszegénységgel foglalkozó európai hálózatnak, a Nem-Kormányzati Szervezetek Bécsi Családügyi
Bizottságának. Ezeknek a szervezeteknek az ülésein, konferenciáin lehetõségeink szerint igyekszünk részt venni
– így történt ez 2006-ban is. Mindenütt aktív, megbecsült tagnak számítunk, ezt mutatják a tisztségeink, elõadá-
sokra történõ felkéréseink is. És persze tagjai vagyunk a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének is,
melynek elnöke Benkõ Ágota. 

Nemzetközi téren az elmúlt év talán legfontosabb tapasztalata az, hogy a demográfiai gondok láttán az Európai
Unióban egyre inkább felfogják, hogy a családpolitika, a családok életének megkönnyítése az Uniónak közös
ügye is kell legyen. Ezt világosan kijelentette pl. Vladimir Špídla, az EU foglalkoztatási, szociális ügyi és esély-
egyenlõségi biztosa, amikor 2006 februárjában másfél órás megbeszélésen fogadta az ELFAC elnökségét. A
WFO Európai Régiója elnökségének 2006 szeptemberében Budapesten, más európai család-ernyõszervezetek
képviselõinek részvételével tartott ülésén, de több más, hasonló összejövetelen is az volt az egyik fõ téma, hogy
a családokat képviselõ szervezetek hogyan tudnának egymással összefogva, hatékonyabban föllépni az Európai
Unió különbözõ fórumain. 

Jelentõs esemény az is, hogy a FEFAF kampányt kezdett 2006-ban annak érdekében, hogy az Európai
Bizottság statisztikai vizsgálataiban változtassák meg az otthon lévõ, családtagokat gondozó-ápoló nõk és férfi-
ak megítélését, és az „inaktív” gyûjtõkategóriából kerüljön át ez a többmillió fõt számoló társadalmi csoport egy
„aktív, nem fizetett” kategóriába. Ez a  réteg az európai GDP-nek legalább 30 %-át jelentõ értéket tesz le Európa
asztalára, ezért az is helyes lenne, s ez is az egyik cél, hogy az egyes tagországok bruttó nemzeti összterméke
részeként jelenjen meg ez az adat is. (A FEFAF 2006. évi közgyûlésének döntése szerint egyébként a szervezet
idei közgyûlése Magyarországon lesz, a NOE lesz a vendéglátó.)

Külkapcsolataink és konferenciák során személyesen is tapasztalhattuk, hogy nemzetközi összehasonlításban
itthon a családszeretet vonatkozásában még jól állunk. Magyarországon a társadalom még mindig igencsak
családbarát, itthon azt tekintik boldog embernek, akinek családja és gyerekei vannak. A nyugati társadalmak több-
ségében ez már nincs így. 

Kedves Tagtársak! Nem véletlenül nem írtam le egyetlenegy köszönõ szót sem, pedig legalább ötven
személyt említhetnék az elmúlt egy év eseményeivel kapcsolatosan. Ugyanis mindenkinek, de mindenkinek
köszönettel tartozom személyesen is az éves munkájáért. Ugyanakkor értékvesztõ társadalmunkban érez-
zétek, hogy NOE-s tevékenységetekkel „fáklyák” vagytok! Ahogyan nagycsaládban éltek, és amit NOE-s
közösségeitekkel tesztek, az erõsíti a társadalomban a családbarát képet, ez jövõnk záloga.

Az Elnökség nevében
Dr. Szabó Endre

elnök
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Fõtitkári beszámoló

2006. január elején 20 millióval indult a NOE „kasszája”. Május végére, a közgyûlés idejére üres volt. Ezért már
ott rögtön kértük, hogy aki „áthidaló” tagi kölcsönnel ki tudja segíteni a NOE-t, jelentkezzék. Sokan segítettek.
(Az állami támogatás megérkeztével – mindenkinek szépen megköszönve – persze visszaadtuk a kölcsönöket.)
A május végi likviditási gondjaink alapvetõen két okra vezethetõk vissza: egyrészt a 2006. évi állami támogatás
folyósítását addig még nem kezdték el, másrészt Katona Sándor leköszönõ elnök jelentõs kiadásokat okozott az
Egyesületnek. Az utóbbiak közül a három legjelentõsebb:
Az elnökség akarata ellenére megrendelt átvilágítás díját és az elnök által a NOE ellen ügyészségi vizsgálatot
kérõ irat ügyvéd általi elkészítését (összesen kb. 0,9 M Ft) az elnök egyszemélyi döntésével, a közgyûlés elõtti
napokban fizette ki a NOE. (Az ügyészségi vizsgálatot kérõ iratot Katona Sándor – bár azt a NOE elnökeként írta
alá – azóta sem adta le a Titkárságon.)
A jogosulatlan utalványozással, külön rendkívüli hóközi bérszámfejtési díjjal számfejtett (egy személynél arány-
talanul és méltánytalanul magas) jutalmakat, azok munkaadói járulékaival együtt május utolsó felében személye-
sen vitte a bankba átutalásra a pár nap múlva leköszönõ elnök – a banknál az átutalási megbízás átvételkor lepe-
csételt igazoló szelvény azóta sem került a NOE-ba (kb. 3,6 M Ft).
A közgyûlés után közös megegyezéssel megváltunk a titkárság addigi vezetõjétõl. A pályázatokkal kapcsolatos
feladatok ellátására új munkatársat vettünk fel.
A korábbi titkárságvezetõ felelt a pályázatokért is, melyek közül néhányat sikerdíjért, külsõsöknek adott ki. Az
általuk írt pályázatokat a NOE-ban senki sem ellenõrizte, volt olyan, amelyikbõl még teljes példány sem volt a
Titkárságon. Ezeknek a pályázatíróknak sikerdíjként kb. egymillió Ft-ot kellett késõbb kifizetnünk. A megnyert
pályázati összegeket felhasználtuk (a pályázatban megjelölt célra elköltöttük) és elszámoltuk a pályáztatók felé.
A pályázatok elszámolásakor derült csak ki, hogy a pályázati pénzekbõl (pl. a pályázati költséghelyekre való
elosztás miatt, vagy mert a sikerdíjas külsõs pályázatírók saját magunknak értelmetlenül rövid felhasználási
idõszakot hagytak) több tételt nem fogadtak el elszámolhatónak (kb. 0,6 M Ft). A kifogásolt – és nem védhetõ –,
egyébként a pályázati célra már elköltött pénzeket bizony a pályáztatónak vissza kellett fizetnünk. 

A közhasznúsági jelentésben található a NOE 2006. évi hivatalos zárszámadása. Ennek tartalma a hivatalos ren-
delkezésekhez alkalmazkodik, de az elõírások szerint ott szereplõ adatok nem sok értékelhetõ információt nyúj-
tanak arról, hogy mire is költöttük a NOE pénzét. Ezért a 2007. évi költségvetési terv mellett tartalmi csopor-
tosításban (reményeink szerint érthetõen) is leírjuk az Egyesület 2006. évi tervezett és tényleges bevételeit és
kiadásait, és a számadatok megértéséhez szükségesnek tûnõ magyarázatokat is ott adjuk meg.

Bár ez nem tartozik a „beszámolni köteles” kategóriába, írok a titkárság munkájáról is. Állnak a vártán, az
elnökünk, az elnökségünk, a választmányunk, a régióink, a tagegyesületeink, a tagcsoportjaink, az egyéni tag-
jaink, bizottságaink, jogsegélyszolgálatunk, az adományokat szerzõ/gyûjtõ, az adományokat osztó, segélyeket
kérõ… stb. tagjaink és nem tagjaink (és a fõtitkár) rendelkezésére, telefonon, faxon, e-mailben, személyesen, tü-
relmesen, pincében rakodva, országos vagy régiós rendezvényeken, szoknyában, nadrágban, kötényben, blúzban,
blézerben, kosztümben…, talpig szolgálatban… és fontos! mosolygósan…

Török Ádám
fõtitkár

Fõtitkári beszámoló
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Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés
az 1997. évi CLVI. Tv. a közhasznú szervezetekrõl 19. § 3. bekezdése szerint

Mérleg
adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése El z  év
El z  év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1 . (2.-4. sorok)

2 . I. IMMATERIÁLIS JAVAK  

3 . II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  

4 . III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  

5 .  B.  Forgóeszközök  (6.-9. sorok)

6 . I. KÉSZLETEK  

7 . II. KÖVETELÉSEK

8 . III. ÉRTÉKPAPÍROK  

9 . IV. PÉNZESZKÖZÖK  

10 .  C.  Aktív id beli elhatárolások

11 . ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése El z  év
El z  év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

12 .  D.  Saját t ke (13.-18. sorok)

13 . I. INDULÓ T KE / JEGYZETT T KE

14 . II. T KEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY  

15 . III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

16 . IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

17 . V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGB L

18 . VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGB L

19 .  E.  Céltartalékok

20 .  F.  Kötelezettségek (21.-23 sorok)

21 . I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

22 . II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23 . III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24 .  G.  Passzív id beli elhatárolások

25 . FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+19+20+21 sor) 26 261 0 22 222

4 062 3 453

20 069 0 15 352

0 0 0

4 062 0 3 453

3 257 276

85 1 011

-1 212 2 130

Sor-
szám

2 130 0 3 417

3 580 0 3 972

26 261 0 22 222

20 051 8 602

389 8 500

20 440 0 17 102

221 203

2 020 945

 A.  Befektetett eszközök 2 241 0 1 148

Sor-
szám
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Közhasznúsági jelentés

Eredménykimutatás

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése El z  év
El z  év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

A . ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2+3+4+5+6)

01 . 1.  Közhasznú célra, m ködésre kapott támogatás(b+c+d+e)

a) alapítótól

b) központi költségvetésb l

c) helyi önkormányzattól

d) egyéb

02 . e) továbbutalási céllal kapott támogatás

03 . 2. Pályázati úton elnyert támogatás

04 . 3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel

05 . 4. Tagdíjból származó bevétel

06 . 5. Egyéb bevétel

B . VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

C . ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)

D . KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 

07 . Anyagjelleg  ráfordítások

08 . Személyi jelleg  ráfordítások

09 . Értékcsökkenési leírás

10 . Továbbutalt támogatás

11 . Egyéb ráfordítások

12 . Pénzügyi m veletek ráfordításai  

13 . Rendkívüli ráfordítások

E . VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

14 . Anyagjelleg  ráfordítások

15 . Személyi jelleg  ráfordítások

16 . Értékcsökkenési leírás

17 . Egyéb ráfordítások

18 . Pénzügyi m veletek ráfordításai

19 . Rendkívüli ráfordítások

F . ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)

G . ADÓZÁS EL TTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)

H . ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

I . TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)

J . TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)

Tétel-
szám

87 877 0 161 507

50 721 111 545

27 000 29 712

50 200

19 039 76 370

4 632 5 263

13 337 18 138

2 482 1 750

20 942 29 970

395 104

87 0 1 022

87 964 0 162 529

84 620 0 161 231

39 113 52 342

24 601 35 558

2 412 1 550

4 632 5 263

13 851 66 518

11

2 0 11

1 4

1 7

84 622 0 161 242

85 0 1 011

0 0

85 0 1 011

3 257 0 276

Költségvetési támogatás felhasználása

ICSSZEM 2006 29 712 27 000m ködés, program

Támogatást nyújtó neve
Támogatás

id pontja összege
Felhasználás célja

Felhasználás összege
tárgyévi

Átvitel összege
el z  évi

29 712

    E Ft-ban

0
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Cél szerinti juttatások

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18 414 71 686 289% 53 272

4 632 5 263 14% 631

12 817 61 594 381% 48 777

E Ft-ban

E Ft-ban

Egyéb

Összesen:

Egyéb cél szerinti, de nem 
közhasznú tevékenység keretében 
nyújtott 

- pénzbeli juttatások

Megjegyzés
El z  évi tárgyévi % Ft

Juttatás megnevezése
Juttatás összege Változás

- nem pénzbeli juttatások

Megjegyzés

Közhasznú tevékenység keretében 
nyújtott

- pénzbeli juttatások összesen

ebb l:     adóköteles

               adómentes

Juttatás megnevezése
Juttatás összege Változás

El z  évi

Továbbutalt támogatás

Összesen:

tárgyévi %

- természetbeni juttatások összesen
12 817 61 594 381%

ebb l:     adóköteles

               adómentes

Ft

48 777

965 4 829 400% 3 864

382%66 42313 782

965 4 829 400% 3 864

52 641

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése El z  év
El z  év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

A . Személyi jelleg  ráfordítások (1.+2.+3.)

18 . 1. Bérköltség

ebb l:  -   megbízási díjak

 -   tiszteletdíjak

19 . 2. Személyi jelleg  egyéb kifizetések

20 . 3. Bérjárulékok

B . A szervezet által nyújtott támogatások

Tájékoztató adatok

Tétel-
szám

24 601 0 35 558

15 048 22 174

623 1 813

0 0

4 441 6 033

5 112 7 351

18 414 0 71 686

Közhasznúsági jelentés
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Kapott támogatások
     E Ft-ban

m ködés

Támogatott
cél

Támogatás összege
el z  évi tárgyévi

Támogató
megnevezése

Változás
% Ft

Központi költségvetési szerv
3 295

szakmai program

Elkülönönített állami pénzalap

8%

3 0283 0280képzés

Helyi önkormányzat 

Kisebbségi települési önkormányzat

Települési önkormányzat társulása

Magánszemély

Jogi személyiség  gazdasági társaság

Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

Társadalmi szervezet

Továbbutalási céllal kapott támogatás

Szja 1%-a (APEH)

Nemzetközi szervezet

Összesen:

40 324 43 619

rendezvény

szociális támogatás

szociális támogatás

m ködés

tevékenység

7401175%80363

348

továbbutalás

14 584

419 767 83%

58 182399%72 766

1 0001000%1 100100

64 058 129 683

-1 599

4 632

-41%

631

rendezvény

65 625

közhasznú
3 936 2 337

102%

5 263 14%

Közhasznúsági jelentés

-1 212

0

Megnevezés Tárgyévi összeg Ft Felhasználás összegeEl z  évi összeg Ft

Vagyonfelhasználás

Megjegyzés

% Ft

2 130 3 417

- közhasznú 
tevékenység tárgyévi 
eredménye

- vállakozási 
tevékenység tárgyévi 
eredménye

- egyéb

Saját T ke

T keváltozás

T keváltozás 
csökkenésére ható 
tényez k:

276

2 130

0

E Ft-ban

0 0

85 1 011

3 257
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Közhasznúsági jelentés

Pályázati úton elnyert támogatások
     E Ft-ban

képzés 0

9% 1 188

4 091 1 811 -56% -2 280

4% 58313 90713 324

2 791 9 572
     NCA

vezet képzés

12 719 13 907

1 837 324

-100% -605

18 138

600 600

3 028

5904538%

3 028

4 80136%

3 028

2 200 -1 800-45%

-82% -1 513

6 781243%

0

13 337

rendezvény

4 000

Összesen:

rendezvény
Helyi önkormányzat 

Kisebbségi települési önkormányzat

Települési önkormányzat társulása

Alapítvány

rendezvény
rendezvény,
m ködés 605

603

   OFA

     HEFOP

     Mobilitas

Elkülönönített állami pénzalap
3 0280

0

13

Központi költségvetési szerv

  -Esélyegyenl ségi Kormányhivatal

  -ICSSZEM

NK-i tevékenység,

     Egyéb
fogyasztóvédelem
rendezvény

kiadvány
rendezvény

Támogató
megnevezése

Változás
% Ft

Támogatott
cél

Támogatás összege
el z  évi tárgyévi

Vezet  tisztségvisel knek nyújtott támogatások
E Ft-ban

0

0

0 0

0

0

0 0

0

00

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

-szja mentes

- kamatmentes kölcsönök

Egyéb juttatások

Összesen:

-szja köteles

Értékpapír juttatások

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

Adott kölcsönök összege

% Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

Természetbeni juttatások

0 0 0 0

0 0

megnevezése el z  évi tárgyévi

Juttatás összegeJuttatás Eltérés
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Közhasznúsági jelentés, Ellenõrzõ Bizottság beszámolója

Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója

Az Alapszabály szerint az EB feladata:
– figyelemmel kíséri az egyesület jogszabályok, valamint az Alapszabály és SZMSZ szerinti mûködését,
– ellenõrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az egyesület költségvetésben jóváhagyott

összegek rendeltetésszerû és a mindenkori elõírásoknak megfelelõ felhasználását,
– megvizsgálja az Egyesület zárszámadását, és véleményét közli a közgyûléssel,
– fegyelmi eljárást indítványozhat az Egyesület tagjai és alkalmazottai ellen.

Az Alapszabály szerint az EB az igényeknek megfelelõen, de évente legalább két alkalommal ülésezik.

Az EB számára általában elég volt az évenként kétszeri ülésezés. 2005 második és 2006 elsõ felében azonban
több alkalommal össze kellett ülnie az EB-nak, és állást foglalnia kényes kérdésekben. Az Ellenõrzõ bizottság a
NOE mûködésében 2006 elsõ öt hónapjában is sorozatos szabálysértéseket talált, és ezekre a 2006. évi köz-
gyûlésre készített jelentésében kitért. Akkor a NOE elnöke lemondott, az Egyesület vezetése megújult. Az EB
úgy látja, hogy a 2006. évi közgyûlés óta az új elnök vezetésével mûködõ egyesületben ismét nyugodt a légkör,
a NOE mûködése megint szabályszerû, és a fontos munkákra lehet összpontosítani.

Ilyen fontos munka a régiók mûködésével, mûködtetésével kapcsolatos kérdések, a régiók munkavégzésének
ellenõrzése, a régiók beépülése a NOE szervezetébe, a régiók feladatának és szerepének pontos meghatározása.
A régiókkal kapcsolatos ellenõrzõ munka során a bizottság megállapította, hogy a régiókkal kapcsolatos nyilván-
tartások jók, a dokumentumok elhelyezése rendezett és áttekinthetõ, azaz a NOE titkárságán a régiókkal kapcso-
latban nincs formai probléma. A régiós titkárok jogi helyzete jelenleg nem egységes: egyesek a NOE, mások a
régiós titkárságnak helyet adó tagegyesület alkalmazottai. Minthogy a régiók az országos egyesület „kihelyezett
részei”, a bizottság véleménye szerint minden régiós titkár a NOE alkalmazottja kellene, hogy legyen, és a jövõt
illetõen a régiós szerzõdésekbe ezt javasolja bevenni.

A NOE közhasznú tevékenysége a korábbi évekhez hasonlóan a következõ területeken valósult meg.
Érdekvédelem, érdekképviselet:

– egyedi esetekben konkrét segítségnyújtás, konzultációk intézményekkel, önkormányzatokkal és hatósá-
gokkal;

– országos szinten jogszabály-elõkészítési munkában való nagyon aktív részvétel.
Tanácsadó szolgálatok: jogi, szociális, életvezetési, nevelési, egészségügyi, építési.
Fogyasztóvédelem: együttmûködés fogyasztóvédelmi szervezetekkel, közérdekû tudnivalók megjelentetése,

egyedi esetekben segítségadás.
Adományközvetítések lebonyolítása: ruházat, könyv, bútor, élelmiszer, háztartási fogyasztási termékek.
Kedvezményes (vásárlási, üdülési, szolgáltatási stb.) lehetõségek felkutatása és közvetítése. 
Színház- és hangversenyjegyek kedvezményes, illetve ingyenes közvetítése.
Rendezvények szervezése és lebonyolítása (Európai Nagycsaládos Konferencia, országos családi nap, régiós és

helyi rendezvények).
Kapcsolattartás hazai és külföldi  családszervezetekkel,  hozzájárulás a Kárpát-medencei családszervezetek

szemináriumainak megrendezéséhez, aktív részvétel az Európai Unió családpolitikájának formálásában
való nemzetközi tanácskozásokon.

Kapcsolattartás és együttmûködés egyéb hazai civil szervezetekkel a civil társadalom közös ügyeiben.

A fenti szolgáltatásokat minden érdeklõdõ és rászoruló, nem csak NOE-tagok részére nyújtottuk.
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Ellenõrzõ Bizottság beszámolója, Költségvetési terv 2007

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének 2007. évi költségvetési terve

2006. évi 2006. évi 2007. évi
Terv Tény Terv

Áthozat az el z  évr l 20 051 20 051 Áthozat az el z  évr l 13 032

Bevételek Bevételek

Egyéni tagdíjak 14 400 18 013 Egyéni tagdíjak 25 500
Tagegyesületi tagdíjak 2 500 5 857 Tagegyesületi tagdíjak 5 500
Várható tagdíj 6 100
Állami támogatás 30 000 29 712 Állami támogatás 30 000
SzJA 1 % 4 000 2 337 SzJA 1 % 3 000
Pályázatok Pályázatok

16 000 18 138 18 000
 - tagszervezetek céljaira 5 000 5 263 - tagszervezetek céljaira 6 000
Pénzbeli adományok 8 000 9 829 Pénzbeli adományok 8 000
Gy ri konferencia Programok

- Pályázat 10 000 3 400 - Pályázat 10 000
- Pénzbeli támogatás 5 000 0 - Pénzbeli támogatás 5 000
- résztvev kt l 9 860 0 - résztvev kt l 0

0 101 100

65 000 61 594 65 000
Egyéb bevételek 5 000 2 185 Egyéb bevételek 4 000
Bevételek összesen 174 760 162 529 Bevételek összesen 180 100

Kiadások Kiadások

M ködési feltételek M ködési feltételek

20 500 30 348 22 500
Megbízási szerz dések Megbízási szerz dések 3 000
Iroda m ködtetése 9 500 10 189 Iroda m ködtetése 12 500
Kiküldetés, szállítás 3 000 4 484 Kiküldetés, szállítás 5 000

15 000 13 470 14 000
Régiós m ködési kiadások 14 600 13 805 Régiós m ködési kiadások 16 000
Pénzügy (bank, könyvelés) 3 600 3 389 Pénzügy (bank, könyvelés) 2 800
Egyéb m ködés 4 000 6 984 Egyéb m ködés 4 000
M ködés összesen 70 200 82 669 M ködés összesen 76 800

 - az országos Egyesület céljaira

Bankkamat jóváírás (kapott 
kamatok)
Valorizált természetbeni 
adományok

Személyi kiadások és járulékok

NOE Levelek (nyomda és 
posta)

 - az Országos Egyesület céljaira

Bankkamat jóváírás (kapott 
kamatok)
Valorizált természetbeni 
adományok

Személyi kiadások és járulékok

NOE Levelek (nyomda és posta)

Az EB ellenõrizte az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, és úgy találta, hogy a 2006. évi közgyûlés elõtt voltak
problémák egyes kifizetéseknek az Alapszabály és az SZMSZ szerinti jogszerûségével (ezekrõl említést tesz a
fõtitkári beszámoló), a tavalyi közgyûlés óta viszont a jóváhagyott összegek rendeltetésszerûen lettek felhasznál-
va a mindenkori elõírásoknak megfelelõen. Az Egyesületben a pénzek kezelése szabályszerû, a könyvelést
hivatásos szakember végzi.

Az Egyesület zárszámadása a jogszabályoknak megfelelõen készült el, az Ellenõrzõ Bizottság javasolja, hogy a
közgyûlés a zárszámadást fogadja el.

2007. március 23. Szücs Iván
az Ellenõrzõ Bizottság elnöke
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Költségvetési terv 2007

Rendezvények, szakmai 
programok

Rendezvények, szakmai 
programok

Családkonferencia 34 860 3 400 20 éves programok 13 000
szi Találkozó 1 000

Bels  pályázat 3 000 1 779 Bels  pályázat 3 000
Vezet  továbbképzés 1 800 2 913 Vezet  továbbképzés 2 300

3 000 5 263 6 000
Szakmai programok 1 000 1 001 Szakmai programok 1 500
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok 1 000

43 660 14 356 27 800

Cél szerinti adományok 3 000 4 829 Cél szerinti adományok 8 000

65 000 61 594 65 000
Még be nem folyt tagdíjak 6 100 Még be nem folyt tagdíjak
Összes kiadás 181 860 169 548 Összes kiadás 177 600
Maradvány 12 951 13 032 Maradvány 15 532

Áthozat 20 051 20 051 Áthozat 13 032
Bevétel 174 760 162 529 Bevétel 180 100
Kiadás 181 860 169 548 Kiadás 177 600
Maradvány 12 951 13 032 Maradvány 15 532

Tagszervezetek (átfutó) 
támogatása

Rendezvények, szakmai 
programok összesen

Valorizált természetbeni 
adományok

Tagszervezetek (átfutó) 
támogatása

Rendezvények, szakmai 
programok összesen

Valorizált természetbeni 
adományok

Megjegyzés a 2006. évi adatokhoz: 
1. A tagdíjfizetés lazasága a 6,1 M várható, ill. be nem folyt tagdíjakból látható.
2. A gyõri családkonferencia bevételeinek és kiadásainak nagy része a gyõri tagegyesületünknél jelentkezett.
3. A személyi kiadásoknál a túllépést az alultervezettség, az elõzõ elnök által kifizetett rendkívüli jutalmak és

azok közterhei, valamint a korábbi titkárságvezetõ eltávozásának költségei okozták (több mint 3,6 MFt).
4. A régiós titkárok fizetése és ennek járulékai nem a személyi kiadások, hanem a régiós mûködési kiadások

során szerepelnek.
5. Az iroda mûködésénél 875 e Ft-ot jelentett az elõzõ elnök által megrendelt (az elnökség által ellenzett) át-

világítás és az ügyvédi iroda költsége. 
6. Az év közbeni jelentõs áremelkedéseket (gáz, villany stb.) a Titkárság dolgozói kigazdálkodták.
7. A 2006. évi programjainkra elnyert pályázati támogatások egy részét csak 2007-ben utalták át.

Megjegyzés a 2007. évi költségvetési tervhez:
1. A személyi juttatásoknál és a régiós kiadásoknál a jelenlegi felállás szerinti megoszlásban 10-10 százalékos

növekedést tervezünk. Átszervezés esetén az összköltség változatlan marad, de a két sor között átcsopor-
tosítás történik.

2. A 20 éves ünnepség költségei a bevétel függvényében változhatnak.
3. Tagdíj emelést nem tervezünk, a múlt évi befizetési fegyelmet feltételezzük.
4. A jövõ évi kezdéshez legalább ekkora maradvány szükséges!
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Az Otthon Segítünk Alapítvány 2006. évi tevékenységének bemutatása

A 2006-os év is jórészt az EU-s pályázat jegyében telt. Nyár közepére befejeztük a képzési programot, melynek
során több mint háromszázan vettek részt a program által kínált képzéseken. 
Elkezdõdött egy új szervezõ csoport képzése.

Megszerveztük a hagyománnyá vált, immár IV. Országos Találkozót májusban. Ekkor tartottuk ötödik születés-
napunkat, mely alkalomból velünk ünnepelt Sólyom Erzsébet asszony is. Köszöntõt mondott Pulay Gyula
államtitkár úr. 450 résztvevõ volt jelen, önkéntesek, szervezõk családjaikkal, társszervezetek képviselõi, sajtó-
munkatársak, támogatók. A találkozónak mindig fontos része az önkéntesek fóruma, ahol kicserélik tapaszta-
lataikat.

Az Otthon Segítünk Szolgálatok hálózata kicsit változott, mert több szervezõ családi, anyagi okokból nem tudja
folytatni a munkát. 

Az Otthon Segítünk Szolgálatról korábbi NOE Levelekben adtunk hírt.
Tájékozódni lehet a www.otthonsegitunk.hu honlapon is.
Az alábbi településeken várjuk önkéntesek és családok jelentkezését:

Éppen lapzárta elõtt kapott tanúsítványt az új csoport. 

Benkõ Ágota
igazgató

Alapítványi beszámolók

Pilisvörösvár 30/5235-205
Pécs 20/5656-037
Székesfehérvár 30/4648-130 
Gyöngyös 20/3742-892
Gödöllõ 20/3884-953 
Zalaegerszeg 20/5117-072
Dunaújváros 20/5438-338
Tatabánya 20/5280-529
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Alapítványi beszámolók

A Családjainkért Alapítvány beszámolója

Az Alapítvány eddigi életében az elmúlt év különösen aktív és eseménydús volt. Mind a segélyezési, mind pedig
az Esélyt a képességeknek programban több családot is támogatva, segítséget nyújtva 2006-ban is megvalósítot-
tuk a szervezet alapvetõ, az Alapító okiratban leszögezett célkitûzését, a családok támogatását. A segélyezéssel a
szülõket, a jó képességû, hátrányos szociális helyzettel induló gyerekeket segítõ programmal pedig a gyermekeket
tekinti célcsoportjának. Mindannyian tudjuk és tapasztaljuk, hogy célcsoportjainkba tartozó családok száma
egyre nõ.

A segélyezési programban olyan családoknak adunk egyszeri anyagi támogatást, akik egyébként képesek
önálló életvitelre, de átmenetileg szükségük van segítségre. Ebben az esztendõben is a Magyarok Nagyasszonya
Társaság nagylelkû támogatása alapozta meg a segélyezési program folytatását. 2006-ban összesen 58 kérelem
érkezett, és ebbõl 32 családnak nyújtottunk összesen 924 617 Ft értékben anyagi támogatást. Ezek összege az
esetektõl függõen 20 000 és 60 000 Ft között mozgott. A támogatások átvételét minden esetben közüzemi szám-
lákkal igazolták a családok. 

Az „Esélyt a képességeknek” program 2005-ben indult útjára a jó eszû, kimondottan tehetséges gyermekek
érdekében. 2006-ban másodszorra is megrendezésre került az „Üdülj és okosodj!” tábor, 22 gyermeket vihettünk
magunkkal az Õrségbe. (A 2007. évi pályázati felhívás a NL 185. számában olvasható.)

A tábor után elérkeztünk programunk egyik fordulópontjához, lezártuk az útkeresés fejezetét. 2006 végén, ha
szerény keretek között is, de megkezdõdött a hosszú távú támogatás, az erre gondosan kiválasztott gyerekek
számára. Anyagi és kapcsolati támogatást nyújtunk a gyermeknek, hogy adottságaikhoz méltó módon tanulhas-
sanak, fejlõdhessenek. Szeptembertõl novemberig végiglátogattuk az Üdülj és okosodj táborban eddig részt vet-
tek közül kiválasztott gyerekeket, családjaikat és pedagógusaikat. Alapos mérlegelés után, a bizottság javaslata
alapján, december 29-én a NOE Titkárságon ünnepélyesen aláírtunk 8 támogatási szerzõdést. Tervezzük, hogy a
támogatottak körét a 2007. évi tábor résztevõi közül – anyagi lehetõségeink szerint – tovább bõvítjük.

A program jelentõs lépést tett elõre. Augusztusig Szimlerné Medveczky Andrea és Futó Balázs voltak aktív
munkatársai Balogh Lászlónak. Szeptembertõl Szilvássy Gáborné Futó Rita önkéntesi státuszban aktív munkába
kezdett az Alapítványnál. Munkája nyomán felpezsdült az élet az Alapítványban, ami a 2007-ben is folytatódik.
Folyamatban van a kiemelten közhasznú fokozat megszerzése. Az Alapítvány beadta pályázatát a 2006. évi
második körös NCA mûködési költségre kiírt felhívására, februárban pályázott a TV2 „Az Ügy” pályázati
kiírására is. A következõ idõszak legfontosabb feladatai az 1 %-os kampány profi megszervezése, az Alapítvány
és ezen belül az Esélyt a képességeknek program népszerûsítése, hogy anyagi forrásainkat bõvíthessük. A nevetõ
fejecske, mint a program logója az Alapítvány logójával együtt ennek a gondolatnak a kifejezõje, és reméljük,
hogy egyre több helyen találkozhatunk majd vele. Tervezzük a program hirdetését a nagyközönség elõtt is.

Mindez egyetlen célt szolgál, hogy minél több családot, illetve gyereket segíthessünk. 

Dr. Balogh László Szilvássy Gáborné Futó Rita
Családjainkért Alapítvány Elnöke Családjainkért Alapítvány munkatársa
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