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Beszámoló a NOE 2013. évi tevékenységéről
Kedves Tagcsaládok!

A 2013-as év során nemcsak hagyományos rendezvényeinket
szerveztük meg, hanem új feladatokat is vállaltunk.

Szemelvények egyesületünk életéből

Februárban a Pécsi Székesegyház Egyesület szervezésében 10.
alkalommal ünnepelhettük a Házasság Világnapját. Több helyi
szervezetünk csatlakozott az ünnephez kisebb-nagyobb rendez-
vénnyel.

Ebben az időszakban csatlakoztunk az „Egy közülünk” kez-
deményezéshez, melyet országszerte számos önkéntesünk segí-
tett. Ez volt a második sikeres aláírásgyűjtés az Európai Unióban.

Ekkor már elkezdődött az Őszi Találkozó szervezése,
Mosonmagyaróváron találkoztunk a város polgármesterével és a
Futura központ vezetőjével. Minden segítséget megadtak nekünk.
Ennek részeként március elsején, a Turizmus kiállításon írtuk alá
az együttműködési megállapodást az ország legújabb élményköz-
pontjával.

Márciusban részt vettünk egy idősügyi konferencián, mely
egyben az „Aktív idősödés” évének záró konferenciája volt. Jó
gyakorlatokat mutattak be, többek között az általunk javasolt
„Tápláló szeretet” programot. 

A tavasz nemcsak a jó időt hozta meg, hanem a már 2010-ben
megvalósult „Háztartási gépcsere” program lezárását és a vissza-
tartott támogatások kifizetését, melyet több mint 40 szervezetünk
fogadott nagy örömmel.

Májusban a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet kon-
ferenciáján vettünk részt szakértőinkkel. Az NCSSZI beszámolt
az előző évben végzett munkáról, és érdekes előadásokat hallhat-
tunk a határon túli fiatalok gyermekvállalásáról, családi életre
nevelésről, a család megjelenéséről a médiában. 

Júniusban vettünk részt a Nemzetgazdasági Minisztérium
által szervezett konferencián, ahol a 2014-2020-as fejlesztési ter-
vet ismertették. Megtudhattuk, hogy az uniós támogatásokat leg-
nagyobbrészt gazdaságfejlesztésre, majd terület/tele pülésfej lesz -
tésre, környezet és energetikai fejlesztésre, közlekedés-fejlesztés-
re, emberi erőforrás fejlesztésekre, és Közép-Magyar ország fej-
lesztésére fordítják. 

Júliusban a Népesedés Világnapján Pázmánd látta vendégül a
NOE „Családbarát Önkormányzat” díjátadó ünnepségét. Először
adtuk át vidéki helyszínen (díjazott településen) a díjat, nagyon
sikeres rendezvény volt. A díjat az önkormányzatok nagyra érté-
kelik, reméljük, hogy a jövőben is lesznek elismerésre érdemes
települések.

Augusztusban az előrehozott Őszi Találkozónk Mosonma gya -
róváron igazi nyári élményeket adott a családoknak a jól szervezett
programokkal. Minden korosztály megtalálta a neki való eseményt,
játszóházat, kirándulást, városnézést, színpadi programokat.

Szeptemberben rendezték a „Családbarát-e a magyar társada-
lom?” című demográfiai konferenciát. Egyik előadó Benkő Ágota

volt, aki a Népesedési Kerekasztal javaslatait ismertette. A hely-
zet annyira rossz, hogy csak hosszabb távon várhatóak jelentős
eredmények. Sok a tennivalónk.

A hónap 3. hétvégéjén rendeztük az ELFAC (Európai
Nagycsaládos Szervezetek Szövetsége) szakmai találkozóját
Kardosné Gyurkó Katalin szervezésében. Nagyon jó visszhangja
volt a szakmai napoknak, sokat tanulhatunk egymástól. 

Ezzel egy időben zajlott Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrum
nagycsaládos hétvégéje. Több száz családunk látogatott el Európa
legnagyobb édesvízi bemutatóhelyére. Ebből az alkalomból
külön programokat is szerveztek számunkra.

A hónapot a már ismert „Tápláló szeretet” program átadó
ünnepsége zárta Nógrádban. Évről évre egyre több falu csatlakozik
a programhoz, főképp nyugdíjasok ajánlják fel saját készítésű
befőttjeiket, savanyúságaikat a lakótelepeken élő nagycsaládoknak.

Októberben volt az „Egy közülünk” kezdeményezés záró ren-
dezvénye. Több mint 1,3 millió aláírás gyűlt össze az unió orszá-
gaiból, de hazánkban is a kvóta többszörösét teljesítettük.

A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet újabb konferen-
ciára hívott minket, „A család élteti a társadalmat” címmel.
Elnökségi tagunk Csiky Zoltánné tartott előadást a nagyszülői
szerepről.

Novemberben az Országházban „Fókuszban a család” címmel
tartottak konferenciát a családokat érintő változásokról.
Főtitkárunk tartott előadást az adókedvezmények hatásáról a
nagycsaládok életében.

Novemberben Székesfehérváron tartottam előadást a NOE
tevékenységéről, a nagycsaládok sajátos életviteléről (ahogyan
mi látjuk) a megye gyermekvédelmi szakembereinek.

Decemberben az évet közös ünneppel zártuk a felújított Erkel
Színházban, közel 2000 fővel. Délelőtt gyermekprogramokat
szerveztünk, délután a Nabucco című előadást nézhették meg csa-
ládjaink jelképes áron az Magyar Állami Operaház igazgatója,
Ókovács Szilveszter felajánlásának köszönhetően.

Folytatódott a Varga Domokos Közéleti Kollégium, ennek
programjairól a NOE Levelekben részletes beszámolók jelentek
meg. A résztvevők közéleti és kulturális témákban hallhattak elő-
adásokat neves előadóktól. Olyan ismereteket szereztek, melyek
jól hasznosíthatóak a NOE életében.

Érdekvédelem
Szakértőink a következő bizottságokban, fórumokban munkál-
kod nak:

Gyermek és Ifjúsági Alap Tanács (Vári Ferenc)
Közlekedés Operatív Program Monitoring Bizottsága (Varga
Anikó)
Közszolgálati Testület (Kutassy Jenő)
Nemzeti Alaptanterv (Csiky Zoltánné)
Csiky Zoltánné NCSSZI kollégiumi tag, harmadik éve a
Képmás magazin Családbarát Média díjat odaítélő kuratóriu-
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mi tagja. A Családjainkért Alapítvány kuratóriumában rend-
szeresen bírál pályázatokat.  
Nemzeti Együttműködési Alap (Vári Ferenc)
Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság (Füst Katalin)
Népesedési Kerekasztal (Morvayné Bajai Zsuzsanna)
Népesedési Tanácsadó Testület (Székely Hajnalka)
Norvég Civil Támogatási Alap Monitoring Bizottsága (Füst
Katalin)
Otthonteremtési Tanács (Dombai Mária, Cser Károlyné, Kiss
Márta)
TÁMOP Monitoring Bizottság (Tóthné Nácsa Irén, Varga
Anikó)

A 2013-as év érdekvédelmi témái
Az év első hónapjában támogattuk a gyermekek örökbefogadását
segítő kampányt.

Több nevelőszülő is van tagjaink között. Volt, aki tapasztala-
taival, volt, aki sajtómegjelenéssel segített.

A Népesedési Kerekasztal (és Morvayné Bajai Zsuzsanna
munkájának) segítségével beadtuk javaslatainkat a „nők foglal-
koztatása” témában. Sikerült elérni, hogy a munkahelyvédelmi
programba a gyermeket nevelő anyák is bekerüljenek a pályakez-
dő és a nyugdíj-közeli korú munkavállalók támogatott csoportja
mellé.

A közoktatásban és tankönyvellátásban történt változtatások
érzékenyen érintették családjainkat. Ezért ezzel a témakörrel egy
kicsit részletesebben foglalkozunk.

Rengeteg jelzést kaptunk már az intézkedések bevezetése
előtt is, sok félreértés is volt, amit tisztáznunk kellett. Csiky
Zoltánné elnökségi tagunk vállalta a feladatot a problémák össze-
gyűjtésére, és közvetítésére a döntéshozók felé. 

Az Országos Szülői Tanácsba Tóthné Nácsa Irént, elnöksé-
günk tagját delegáltuk.

Az egyik választmányi ülésünkre szakértőt is hívtunk az
Emberi Erőforrások Minisztériumából. Az új Nemzeti Alap -
tanterv legfőbb célkitűzése az alapfokú oktatás egységesítését,
nemzeti alapon történő ismeretanyag elsajátítását tűzte ki céljául.
A NOE a „családi életre nevelés” tárgykörben tett javaslatokat
(1-12. osztályig). Szakértőink javaslatai beépültek a NAT-ba.

A 3 éves kortól kötelező óvodai foglalkozások és a kötelező
iskolai délutáni tartózkodás elképzeléseit sikerült a szaktárca fele-
lősével egyeztetni (családjaink jelzései alapján). Megértet ték,
hogy ezeket az intézkedéseket lehet árnyalni, a nagycsaládok élet-
rendjéhez igazítani. Így a tervezett rendelkezéseken lazítottak. 

Sok jelzést kaptunk a mindennapos testneveléssel kapcsolat-
ban. Ezeket a problémákat is elővezettük. A felmérések alapján a
döntéshozók úgy gondolják, hogy a gyermekeink egészségi álla-
potán mielőbb javítani kell. Szeretnék lehetővé tenni, hogy min-
den gyermek ingyenesen, iskolai keretek között kapja meg a moz-
gás lehetőségét. Ez még számos helyen fizikai okok miatt nehéz-
ségekbe ütközik. Reméljük, az elmúlt év tapasztalatai alapján az
iskolák kapnak segítséget a cél megvalósításához.

A tankönyvellátás új rendszerében kezdeti nehézségek akad-
tak. Jóval több feladatot jelent a rendelés a pedagógusoknak, így
történtek hibák pl. az ingyenesség megjelölésében. Nyáron sok
jelzést kaptunk erről, de ezt a problémát csak az iskolák tudták
megoldani egyénileg. Reméljük, hogy a rendszer idén már jobban
fog működni.

A szociális üdültetést koordináló Nemzeti Üdülési Alapít vány

felé (Füst Katalin segítségével) közvetítettük a családok jelzéseit
a nagycsaládosoknak szánt pályázattal kapcsolatosan. Így elértük,
hogy pl. a GYES-en, GYET-en lévő szülők is kaphassanak támo-
gatást, és hogy a nyári időszakra főként a nagycsaládok foglal-
hassanak. Elkezdődtek a tárgyalások NOE gyermektáborok szer-
vezésével kapcsolatban, ami azt eredményezte, hogy nagycsalá-
dosok és NOE helyi szervezetek számára több pályázati lehetőség
került kiírásra.

A gyermekek utáni adókedvezmény járulék kedvezménnyé
bővítésével kapcsolatban is kikérték véleményünket. Ez is idén
valósult meg, amely intézkedés az alacsony keresetű szülőknek
nagy segítség.

A GYED rugalmasabbá tételével kapcsolatban több fórumon
tettünk javaslatot. A GYED extra és a diplomás GYED több
eleme is tükrözi javaslatainkat. Novemberben a parlamenti vitán
szakértőként vehettünk részt. Reméljük, ez az intézkedési csomag
segíti a fiatal családokat.

A tandíjhitellel kapcsolatos javaslataink is részben megvaló-
sultak. Idén pl. a tandíjhitel korhatárát 40 évre emelték. Mi azt
szeretnénk, hogy nagycsaládos (munka világába visszatérő) anyá-
ink kortól függetlenül élhessenek a kedvezményes hitel lehetősé-
gével, mivel ez segítené az elhelyezkedést.

Folyamatosan szorgalmazzuk a félszocpol újbóli bevezetését.
Kidolgozott tervezeteket láttunk, de még várnunk kell a beveze-
tésére.

Sikerült megvédeni a budapesti tömegközlekedés gyermekek-
re vonatkozó kedvezményeit és a vasúti közlekedés nagycsaládos
kedvezményét. 

Szakértőink több olyan konferencián részt vettek, melyeken
szerzett tapasztalatok segíthetik családjainkat, ilyen pl. a kis és
közép vállalkozások fejlesztése, vidékfejlesztés, gyermekjogok
témája.

Érdekvédelmi területen két témában kérték segítségünket:
1. Az egyik a Családháló kezdeményezése volt a művi med-

dővé tétel szabályozásával kapcsolatban. 2006-ban 18 éves
korra szállították le a korhatárát (orvosi indok nélkül is),
ami sok problémát vett fel (pl. ha valaki emellett dönt 18-20
évesen, később pedig változnak a körülményei, már csak
orvosi beavatkozással, vagy azzal sem lehet gyermeke).

2. A másik egy nemzetközi ügy, az Estrella jelentés (szexuá-
lis és reproduktív jogok sajátos megfogalmazása) elfogadá-
sának megakadályozása, mely egyes pontjaiban, alapszabá-
lyunkban leírt céljainkkal ellentétes. Az ügy a médiában
nagy visszhangot kapott. 

Szakértőink, önkénteseink munkája nélkül nem érhettünk
volna el ennyi eredményt!

Új együttműködéseink
2013-ban lehetőségünk nyílt gazdasági-pénzügyi területen tanuló
fiataljainknak ösztöndíjpályázatot kiírni a Magyar Nemzeti Bank
támogatásának köszönhetően.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az önköltséges, jól tel-
jesítő, nagycsaládos diákokat ösztöndíj formájában, a tandíj 20%-
ának visszatérítésével támogatja.

A szinte naponta kiküldött kínálatból is láthattátok, hogy
újabb színházak kerestek meg minket ajánlataikkal.
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Kulturális kapcsolatok, kedvezmények
Az elmúlt évben két új élményközponttal is kötöttünk együttmű-
ködési megállapodást, mely állandó kedvezményt biztosít a NOE
tagkártyára: a mosonmagyaróvári FUTURA Interaktív Termé -
szettudományi Élményközpont és a poroszlói Tisza-tavi Öko-
centrum (melyeket a beszámolóban korábban már említettem).

Sokszor kapunk egy-egy rendezvényre kedvezményes vagy
ingyenes belépést, ilyen volt pl. a tatai Víz, Zene, Virág Fesztivál
júniusban, vagy az OTP Lovaskupa decemberben. 

Állandósult a Fővárosi Állatkert számunkra biztosított ked-
vezménye, amivel nagyon sokan élnek.

Érdemes a honlapunkon (www.noe.hu) és az www.edc.hu
weboldalon található kedvezményeket gyakran megnézni, mert
egyre bővebb mindkettőn a kínálat.

Közösségeink
2013-ban megalakult csoportjaink, egyesületeink: Szűcsi CIM-
BORA Nagycsaládosok Egyesülete, SZŐLŐSZEM Csopaki
Nagycsaládosok Egyesülete, „Csónak” Csomádi Nagycsaládosok
Egyesülete, Méhecske Nagycsaládos Egyesület Cserhátsurány-
Herencsény, Vackor17 Csoport (Budapest, XVII. kerület),
Ráckevei Apraja-Nagyja Csoport, Székesfehérvári Csoport és a
Törökbálinti Csoport.

Közvetlenül a NOE-ba 567 új egyéni tagcsalád lépett be.

A NOE életében jelentős szerepe van a vezetőképző tanfo-
lyamnak. Kiss Márta vezetésével és a régiók bevonásával ismét
volt képzés, melyen 18 szervezetből 28 fő vett részt. A tapaszta-
latok alapján azt látjuk, hogy a képzésre továbbra is nagy szükség
van, mind a régi, mind az új vezetők ismereteinek bővítése, a
NOE egységének építése, az értékek őrzése, valamint a vezetői
utánpótlás szempontjából.

Régiós titkáraink bevonásával folytatódtak a kistérségi talál-
kozók és régiós fórumok, melyek célja változatlan – az önkénte-
sek tudatos szervezése, a NOE által képviselt értékek átadása. A
fórumokon a helyi vezetőkkel találkoztak elnökségi tagok és
szakértők. Nagyon hasznosak ezek a találkozók, itt van idő köz-
életi témákról beszélgetni. Nemcsak a NOE vezetőségének mun-
káját tudjuk jobban bemutatni, de mód nyílik a helyi szervezetek
problémáit és sikereit közvetlenebbül megismerni.

A Titkárság munkájáról
A NOE központ napi működési feladatait – tagsági és tagegyesü-
leti adminisztráció, pénzügyek, pályázati feladatok, jogsegély- és
NOE-FON tanácsadó szolgálat működtetése, karitatív munka,
adományok kezelése és az országos jellegű rendezvények, hiva-
talos események (elnökségi ülések, választmányi ülések, közgyű-
lés, sajtóesemények) szervezését – a NOE Titkárság látja el. A 7
régióközpont folyamatosan végezte munkáját. 

A budapesti irodában dolgozó munkatársaink: Egyed Éva –
titkárságvezető, Balogh Mária – kulturális ajánlatok, egyéb irodai
teendők, dr. Borsos-Szabó Ágnes – NOE-FON tanácsadás,
Pálmainé Hódi Erika – pénzügyek, Rónai Viktória – adományok,
rendezvényszervezés, pályázati ügyek, Szita Brigitta – tagsági
ügyek, Tölgyes Eszter – sajtóügyek, NOE Levelek, Eszter hatodik
gyermeke júliusban született, munkakörét Lódi Viktória vette át,
Füst Katalin – TÁMOP-os pályázatunk szakmai vezetője.

A Titkárság tavaly sem dolgozhatott nyugodt körülmények

között, hiszen a belváros rekonstrukciója az ablakok alatt zajlott.
A nehezített helyzetben is nagyszerűen teljesítettek mind a napi
munkában, mind a rendezvények szervezésében. 

Régióink
A hét régiós titkárunk továbbra is végzi a régiók működéséhez
szükséges adminisztrációs feladatokat, kapcsolatot tartanak a
hozzájuk tartozó szervezetekkel, segítik azok együttműködésé-
nek kialakítását, rendezvényeket szerveznek, adományokat köz-
vetítenek.

Régiós titkáraink: Al-Duna Régió – Várdainé Kiss Krisztina,
Balaton Régió – Molnárné Budai Angelika, Dél-alföldi Régió –
Benedek Szilvia, Észak-magyarországi Régió – Bertalan Angéla,
Felső-Duna Régió – Horváth Hajnalka, Felső-Tisza Régió –
Szilágyiné Kerekes Margit, Közép-magyarországi Régió –
Szőnyiné Gábor Mária és Vitálisné Malik Judit.

Régióink munkáját Régiós Bizottságunk fogja össze. A
Bizottság rendszeresen tanácskozik, Régiós Klubot működtet,
értékeli az elvégzett munkát, és megszabja a stratégia alapján a
további tennivalókat. 

Régiós titkárainknak nem kis feladatot adott a helyi szerveze-
tek problémáinak kezelése, és az adományszervezés. Igen jól
oldották meg a rájuk háruló feladatokat.

Adományokról
2013-ban is két család kapott támogatást a „NagyCsaládiHáz”
programnak köszönhetően. A Gyermelyen építkező család már
szeptemberben beköltözhetett új házába. A másik család építke-
zése elhúzódott, a támogatók külön engedélyével 2014 nyarára
remélhetőleg befejezik az építkezést. 

Karitatív tevékenységünk egyik fő eleme az élelmiszersegély
szétosztása, bár 2013-ban két alkalommal vehettünk részt ebben.
Ez a feladat változatlanul komoly megterhelést jelentett a kiosztó
szervezeteknek. (2014-ben nem lesz intervenciós élelmiszerado-
mány.)

A természetbeni adományozás némileg növekedett, bár elég-
gé esetleges. A beérkező adományokat régióink bevonásával
igyekszünk a legsúlyosabb helyzetben lévőknek eljuttatni.

Elmondhatjuk, hogy az Angyali Csomagküldő Szolgálatunk
egyre sikeresebben működik, az előző évhez képest minimálisan
növekedett a felajánlások száma, így kicsivel több, mint 300 csa-
lád kapott szeretetcsomagot. Nagy örömünkre több munkahelyi
kollektíva, illetve egy külföldön élő magyar közösség is csatla-
kozott a kezdeményezéshez.

Decemberben két nagy akciót bonyolítottunk le. Az előző
évhez hasonlóan 2013 decemberében is volt „Termelőkkel a csa-
ládokért” akció, az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
támogatásával. 2013 család kapott a magyar gazdák termékeiből
vásárolt élelmiszercsomagot, melyeket régiós titkáraink segítsé-
gével országosan osztottunk szét. 

Ismét feladatokkal teli évet zártunk, sok programmal, pályá-
zattal. A Titkárság dolgozói a régiós titkárokkal együtt nagysze-
rűen helytálltak a feladatok megoldásában, rendezvények szerve-
zésében. 

A szervezetek vezetői, önkéntesei, a programok résztvevői
hozzájárultak ahhoz, hogy a NOE a 2013-as évet eredményesen
zárhassa.

Az elnökség nevében köszönjük munkájukat, részvételüket!
Székely Hajnalka

elnök



B E S Z Á M O L Ó K

2 0 1 4.  Á P R IL IS 5

2013 2013. év                 2014
Terv/eFt Tény/eFt Terv/eFt

Bevételek
Egyéni tagdíjak 20,000 16,937 20,000
Tagegyesületi tagdíjak 15,000 11,669 15,000
Állami támogatás 30,000 30,000 33,000
SzJA 1 % 2,000 1,557 1,500
Pályázatok

– az országos Egyesület céljaira 60,000 36,483 46,700
– tagszervezetek céljaira 5,000 7,142 10,000

Pénzbeli adományok 15,000 10,886 15,000
Programok

– Pályázat
– Pénzbeli támogatás 500 26,623 20,000
– Résztvevőktől 1,000 815 2,000

Bankkamat jóváírás (kapott kamatok) 500 115 0
Valorizált természetbeni adományok 40,000 26,439 40,000
Egyéb bevételek 5,000 1,105 6,000
Bevételek összesen 194,000 169,771 209,200

Kiadások
Működési feltételek
Személyi kiadások és járulékok (Titkárság) 30,000 25,306 31,000
Megbízási szerződések 1,500 0 1,000
Iroda működtetése 20,000 9,177 13,000
Kiküldetés, szállítás 5,000 4,878 5,000
NOE Levelek (nyomda és posta) 10,000 5,728 7,000
Régiós működési kiadások 22,000 20,722 23,000
Pénzügy (bank, könyvelés) 4,000 3,083 4,500
Egyéb működés 4,000 3,906 4,000
Működés összesen 96,500 72,800 88,500

Rendezvények, szakmai programok
Őszi Találkozó 2,000 1,258 18,000
NOE Karácsonyi ünnepség 0 1,578 500
Régiós programok 1,400 1,346 1,400
Vezető továbbképzés 2,500 1,810 2,500
Ifjúsági tagozat programjai 500 0 500
Belső pályázat 4,500 4,500 4,500
Tagszervezetek (átfutó) támogatása 5,000 7,389 10,000
Egyéb szakmai programok 40,000 34,737 20,000
Nemzetközi kapcsolatok 2,000 1,664 2,000
Rendezvények, szakmai programok összesen 57,900 54,282 59,400
EMMI 2013 család 0 17,920 17,000
ACSSZ 0 2,950 3,000
Cél szerinti adományok 0
Valorizált természetbeni adományok 40,000 26,439 40,000
Összes kiadás 194,400 174,391 207,900

Pénzügyi beszámoló, költségvetési terv 2013–2014
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Kedves NOE Tagok!

Szeretnék néhány gondolatot fűzni a megszokottól eltérő sorok-
hoz. 

A tavalyi esztendőt számvitel szempontjából 5,7 millió forint
veszteséggel zártuk. Ennek oka a nagy TÁMOP pályázatunk,
amelynek minden kiadása a 2013. évet érintette. Teljesítéséhez
meg kellett előlegeznünk több mint 6 millió forintot, de az elszá-
molás, ellenőrzés és az utolsó részlet részünkre való kifizetése
ebben az évben történik majd meg. Ezt követően fog helyrebille-
ni az eredményünk.

A 2013. évi bevételek alakulásánál kiugró eltérés van a prog-
ramokra érkezett pénzbeli támogatásoknál. Ennek oka, hogy év
közben számos céltámogatás érkezett hozzánk. Ezen a soron sze-
repel az EMMI 2013 családnak szóló adománya, az MNB ösztön-
díj programja és az ELFAC rendezvényre kapott külön támogatás.
Megjegyzem, évek óta nehéz elkülöníteni, hogy mi számít pályá-
zatnak és mi támogatásnak, illetve az országos egyesület céljai
sokszor egyeznek a programokra beadott pályázatokkal.

A másik eltérés a bankkamatoknál van. Jelenleg olyan alacso-
nyak a banki kamatok, hogy ebből bevételt a következő évre már
nem is tervezünk. 

A 2013. évi működési kiadásoknál látszik a már megszokott
dolog, hogy igyekszünk takarékoskodni és inkább felültervezzük
a kiadásokat. Itt nem volt váratlan esemény. 

A rendezvények között új elemként jelent meg a NOE kará-
csonyi ünnepsége az Erkel Színházban 1.578 e forinttal.
Korábban a karácsonyi ünnepségekhez lényegesen kevesebb for-
rás állt a rendelkezésünkre, tavaly viszont több anyagi támoga-
tást kaptunk konkrétan erre a rendezvényre. 

Az Ifjúsági Tagozat tervezett programja csak idén március
elején tudott megvalósulni szintén a pályázat áthúzódása miatt.
Ezért a sor 2013. évben nullára teljesült. 

A többi kiadás szintén a terveknek megfelelően alakult. 

2014. évi tervek

A bevételeknél az állami támogatás soron 33 millió forint szere-
pel, idén ekkora a számunkra megítélt támogatás összege.
Szeretném felhívni a figyelmet az SZJA 1% sorra, itt évről évre
kevesebbet tudunk tervezni. Öröm számunkra, hogy a családok
nem fizetnek jövedelemadót, de ez egyesületi szinten 3,5 millió
forint bevételkiesést okoz a korábbi évekhez képest. 

A pályázatok sorában azokat szerepeltettük, amelyekről már
jelenleg tudunk. Több pályázatot is beadtunk az Őszi
Találkozónkra, szakmai programokra. Jelenleg az EU-s pályáza-
toknál véget ért az előző ciklus, az idei pályázati lehetőségek
még nem ismertek, ezért idén túl nagy számokat nem kalkulál-
tunk.

A működési kiadásoknál a már megszokott módon terveztünk,
figyelembe véve a béremeléseket és az áremelkedéseket. 

A rendezvények, szakmai programok esetében meglepetést
okozhat az Őszi Találkozó soron tervezett 18 millió forint. Ennek
több oka is van. Többször említettük, hogy idén egy nagy prog-
rammal készülünk: két napra bérbe vettük a Vasúttörténeti Parkot,
ami közel 6 millió forint költséget jelent. Ezzel párhuzamosan
kerestünk pályázatokat és támogatókat, amelyekből néhány már
realizálódott is. Ha minden pályázatunk sikeres lesz, akkor való-
ban közel 18 millió forintból fogjuk megszervezni ezt a találko-
zót, a két nap alatt legalább 12 ezer emberrel, nyereményjátékkal,
kedvezményekkel. 

A többi szakmai programunk tervezése az előző évek hagyo-
mányaira épül. 

Bízom benne, hogy idén is egy szép, termékeny év vár a
NOE-ra!

Kardosné Gyurkó Katalin
főtitkár

Tájékoztatás a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
és a 2014. évi tervekről
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Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév
módosításai

a b                                                                                     c d e

1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 3,226 3,340

2. II. IMMATERIÁLIS JAVAK

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 3,226 3,340

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5. B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 29,322 38,041

6. I. KÉSZLETEK 45 164

7. II. KÖVETELÉSEK 2,147 1,827

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 27,130 36,050

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 1,342 6,956

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor) 33,890 48,337

12. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 16,561 10,770

13. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

14. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 14,397 16,561

15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 60 -6,150

18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL 2,104 359

19. E. Céltartalékok

20. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 5,191 11,016

21. I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 5,191 11,016

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 12,138 26,551

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor) 33,890 48,337

Mé rleg 2013

Időszak:  2013. 01. 01. – 2013. 12. 31. adatok eFt-ban
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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 jogo-
sult.

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 társa-
dalmi 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 közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pár-
toktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2. A számviteli politika főbb vonásai:

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2013. évben a
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcso-
lódó előírásoknak megfelelően az egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolóját állította össze, amely
a mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mel-
lékletből és a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet elő-
írásainak megfelelő közhasznúsági mellékletből áll.

A mérlegkészítés időpontja: 2014. február 28.

3. Az eszközök és források értékelése, a számviteli
alapelvektől való eltérés ismertetése   

Az eszközök értékelésénél megfogalmazott általános
irányelv, hogy a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket beszer-
zési, illetve előállítási költségen kell értékelni, csökkentve azt az
alkalmazott értékcsökkenési leírással, illetve értékvesztéssel és
növelve ezek visszaírásával.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam
végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből
kell kiindulni.

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a társasági adótörvény
által megengedett amortizációs kulcsokkal történik. Az 100 ezer
forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök
beszerzési vagy előállítási költsége a használatbavételkor érték-
csökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.

4. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

ESZKÖZÖK

4.1. Az eszközök összetétele, főbb változások (eFt)
Az eszközök: • 6,9%-a befektetett eszközök 

• 0,3 %-a készletek
• 3,8 %-a követelések
• 74,6 %-a pénzeszközök
• 14,4 %-a aktív időbeli elhat.

Megnevezés Előző év       Tárgyév
2012. év        2013. év

A. Befektetett eszközök 3.226 3.340
B.  Forgóeszközök 29.322 38.041
C.  Aktív időbeli elhatárolás 1.342 6.956
Összes eszköz 33.890 48.337

A forgóeszközökből   1.827 eFt követelések,  36.050 eFt pénzeszköz.

4.2. Tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása /eFt/

4.3. Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének bemutatása  /eFt/

A befektetett  eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke a 3.340 eFt.

Követelések részletezése /eFt/
• Belföldi vevők 500
• Pályázati célra adott előleg 1.305
• Adott előleg 22
Összesen: 1.827

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2013. évi Kiegészítő melléklete

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
11.  Vagyoni értékű jogok 1.087 0 0 1.087
12.  Épületek 104 0 0 104
143. Irodai igazgatási berendez. 8.615 1.363 2.327 7.651
145. Kis értékű eszközök 1.791 569 713 1.647
Összesen: 11.597 1.932 3.040 10.489

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
119.  Vagyoni értékű jogok ÉCS 1.087 0 0 1.087
129.  Épületek ÉCS 50 6 0 56
1493. Irodai igazgatási berend.ÉCS 5.442 1.243 2.326 4.359
149.  Egyéb berend. felsz. ÉCS 1.791 569 713 1.647
Összesen: 8.370 1.812 3.039 7.149
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FORRÁSOK

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

A források: • 22,3%-a  saját tőke 
• 22,8%-a  kötelezettségek
• 54,9%-a  passzív időbeli elhat.

Megnevezés Előző év       Tárgyév
2012. év        2013. év

D.  Saját tőke 16.561 10.770
F.   Kötelezettségek 5.191 11.016
G.  Passzív időbeli elhatárolások 12.138 26.551
Összes forrás: 33.890 48.337

Kötelezettségek részletezése /eFt/
– Szállítók 9.655
– Költségvetéssel szembeni köt. 1.361
Összesen: 11.016

A társaságnak mérlegen kívüli függő,  jövőbeni kötelezettsége
nincs.

4.5. Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése %

5. Az eredményhez kapcsolódó kiegészítések:

5.1. Bevételek összetétele: (eFt)

Megnevezés Előző év Tárgyév
2012. év 2013. év

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 4.893 1.031
Egyéb bevételek 143.739 174.116
Pénzügyi műveletek bevételei 457 259
Rendkívüli bevételek 0 0
Összes bevétel: 149.089 175.406

Közhasznú tevékenység bevételei: 174.116 eFt.
A közhasznú tevékenységből származó bevételek 2013-
ban tagdijakból,  pályázati úton elnyert támogatásból,
egyéb támogatásokból és az SZJA 1%-ának visszatéríté-
séből származtak. 
A közhasznú bevételből 142.773 eFt kapott támogatás, 28.488 eFt
2013. évi tagdíj.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete az E317/4/2013. 06. 05.
sz. elnökségi határozatában döntött a BÁRKA 2009 Nonprofit
Szolgáltató Kft. jogutód nélkül történő megszüntetéséről és a vég-
elszámolási eljárás 2013. 06. 15. napjával történő elindításáról,
végelszámolónak a korábbi ügyvezetőt jelölték ki. 

Az egyéb bevételek között került elszámolásra a BÁRKA 2009
Nonprofit Szolgáltató Kft.-vel szemben fennálló 1.922.418 Ft
követelés elengedése miatt  2012.  évben elszámolt értékvesztés
visszaírása.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az
Egyesület a tárgyévben  1.031 eFt összegben végzett vállalkozói
tevékenységet.
Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel,
azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. 

5.2. Ráfordítások összetétele (eFt):

Megnevezés Előző év Tárgyév
2012. év 2013. év

Anyagjellegű ráfordítások 37.543 64.394
Személyi jellegű ráfordítások 43.453 46.084

Értékcsökkenési leírás 1.638 1.818
Egyéb ráfordítás 63.965 66.917
Rendkívüli ráfordítások 0 1.922
Pénzügyi műveletek ráfordításai 326 62
Összes ráfordítás: 146.925 181.197

Az egyéb ráfordításokból 66.897 eFt adott támogatás,
20 eFt egyéb ráfordítás.

A rendkivüli ráfordítások között került elszámolásra az
E 317/5/2013. 06. 05. számú Elnökségi határozat alap-
ján a BÁRKA 2009 Nonprofit Szolgáltató Kft.-vel
szemben fennálló  1.922.418 Ft követelés elengedése.
Céltartalékképzés illetve felhasználás a tárgyévben
nem volt.

5.3. Jövedelmezőség alakulásának elemzése %

Mutatók Előző év Tárgyév   T/E év %
Tőkeerősség mutatója 48,87 22,28    45,60
(Saját tőke / Mérleg főösszeg)

Kötelezettségek részaránya 15,32 22,79    148,79
(Kötelezettségek / Mérleg főösszeg)

Befektetett eszközök fedezete 513,36 322,46    62,81
(Saját tőke / Befektetett eszközök)

Tőke forgási sebessége 29,55 9,57 32,40
(Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke)

Likviditási mutató I. 564,86 345,32    61,13
(Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.)

Likviditási mutató II. 564,00 343,84 60,96
(Forgóeszközök – Készletek / Rövid lej.köt.)

Mutatók Előző év Tárgyév   T/E év %

Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény 1,45 -3,30 -227,46
(Adózás el.eredmény/Összes árbev.+bev.)

Tőke-arányos jövedelmezőség 13,07 -35,92 -274,92
(Szokásos eredmény/Saját tőke)

Tőke-arányos jövedelmezőség 13,07 -53,77 -411,50
(Adózás előtti eredmény./Saját tőke)

Tőke-arányos jövedelmezőség 13,07 -53,77 -411,50
(Adózott eredmény/Saját tőke)

Tőke-arányos jövedelmezőség 13,07 -53,77 -411,50
(Mérleg szerinti eredmény./Saját tőke)
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6. A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként

6.1. A kapott támogatások 2013

6.2. Költségvetési támogatás felhasználása 2013

6.3. Cél szerinti juttatások 2013

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás (adomány) összege Ft Eltérés (Ft) 
Előző évi Tárgyévi  

Közponi Költségvetési szerv Szakmai programok 58 400 51 940 -6 460 
Elkülönített állami pénzalap Családi programok 7 683 41 566 33 883 
Helyi önkormányzat és szervei Szakmai programok 3 654 2 252 -1 402 
Kisebbségi települési önkormányzat 
Települési önkormányzat társulása 
Egészségbiztosítási önkormányzat 
Magánszemély Működés 1 109 4 966 3 857 
Egyéni vállalkozó
Gazdasági társaság Közhasznú tevékenység 38 434 39 612 1 178 
Közhasznú társaság 210 210 
Alapítvány Programtámogatás 100 100 
Társadalmi szervezet 570 570 
NAV 1% (közcélú adomány) Közhasznú tevékenység 3 152 1 557 -1 595 
Összesen: 112 432 142 773 30 341 

EMMI 2013. 01. 01 30 000 000 Szakmai programok 30 000 000 2014. 01. 31.

EMMI 2013. 07. 01 2 000 000 ELFAC Kongresszus 2 000 000 2013. 11. 20.

EMMI 2013. 11. 01 18 300 000 Családok támogatása 18 300 000 2014. 02. 28.

EMMI 2013. 12. 28 500 000 NOE Karácsony 500 000 2014. 02. 28.

EMMI 2013. 01. 01 1 139 650 Csoportok támogatása 1 139 650 2013. 12. 31.

NAV 2012. 10. 27 295 811 Közhasznú tevékenység 295 811 2013. 12. 31.

NAV 2013. 10. 16 1 261 368 Közhasznú tevékenység 1 261 368 2013. 12. 31.

Megnevezés Előző évi összeg (eFt)  Tárgyévi összeg (eFt) Változás (eFt)

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 61 895 66 897 5 002
Adóköteles pénzbeli támogatás
Adóköteles nem pénzbeli támogatás
Adómentes pénzbeli támogatás 5 575 5 520 -55

Adómentes nem pénzbeli támogatás 56 320 61 377 5 057
Egyéb cél szerinti, de nem k.h.tev. keretében nyújtott
Pénzbeli támogatás

Nem pénzbeli támogatás



6.4. Vagyon felhasználása 2013

7. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok

A 2013. évben rengeteg hívás, e-mail és postai levél érkezett a
NOE-FON nevet viselő jogsegélyszolgálatunkhoz. A kérdések
nagy része – az előző évekhez hasonlóan – a munkajog, illetve a
társadalombiztosítás területéhez tartozik, ezen belül különösen
jelentős volt az édesanyák munkába való visszatérését érintő prob-
lémák köre. A 2014-ben hatályba lépett GYED extra intézkedés-
csomagról már 2013-ban is sokan kérdeztek minket, hiszen ez alap-
vetően befolyásolta a családok életét, jövőbeni terveit.
Természetesen számos, speciálisan a nagycsaládosokat érintő kér-
dés, probléma is felmerült a hívásokban: szociális juttatások, étke-
zési térítés a közintézményekben, utazási kedvezmények, tan-
könyvtámogatás (ez utóbbi esetében igyekeztünk összegyűjteni a
tankönyvterjesztés új rendszerével kapcsolatos felvetéseket, esete-
ket, s ezt továbbítani megfelelő döntéshozó fórumok felé.) 

Szakértőink számtalan konferencián, bizottsági ülésen vettek részt,
illetve más civil szervezetekkel is kapcsolatot tartunk, hogy a csa-
ládok érdekvédelmét megfelelően tudjuk ellátni.

Jogsegélyszolgálatunknál arra törekedtünk, hogy minden hozzánk
forduló és segítséget kérő ember eljusson ahhoz, aki hatékonyan és
gyorsan tud megoldást javasolni a problémára. A telefonon vagy
e-mailben nem kezelhető eseteknél elsősorban személyes és ingye-
nes jogsegélyünket javasoltuk, vagy segítettünk közvetíteni a prob-
lémát annak a szakértőnknek vagy más szervnek, szervezetnek, aki
megoldást tudott adni rá. Egyrészt sokan fordulnak hozzánk olya-
nok is, akik nem tagjai az egyesületnek, másrészt azonban tevé-
kenységünket jellemzi az is, hogy a nagycsaládosok problémáira,
kérdéseire mindig különös figyelmet próbálunk fordítani.

Szakértőink rendszeresen tájékoztatják régiós titkárainkat az aktuá-
lis tudnivalókról, törvényi változásokról, illetve konkrét esetek
kapcsán közvetlenül felveszik a kapcsolatot a családokkal.
Vezetőképzőnkön, választmányi üléseinken és közgyűlésünkön
szintén fórumot biztosítunk a felvetődő kérdések megbeszélésére.
Esetenként külső szakértőt is hívunk ezekre a rendezvényekre.

A NOE Levelek című kiadványunkban tájékoztatjuk tagságunkat az
egyesület tevékenységéről, a családokra vonatkozó aktuális törvé-
nyi tudnivalókról, bemutatjuk közösségi életünket, programjainkat,
hasznos információkat nyújtunk a család apraja-nagyja számára.

Programok:

A Regionális Családi
Napokon ebben az év -
ben Gyopároson, Kis -
lődön, Kistarcsán, Mis-
kolcon, Pakson, Szi -
getszentmiklóson és
Szombathelyen talál-
koztak a családok.
Rendezvényünk leg-
főbb célja az egyesüle-

ti élet erősítése, valamint lehetőség biztosítása a régión belül élő
családoknak egymás megismerésére. A NOE megalakulása óta ez a
nap a közösségépítés egyik legjelentősebb rendezvény sorozata. 

Őszi Találkozónkat Mosonmagyaróváron tartottuk, a rendezvényen
400 család, 1.800 fő vett részt. Egyesületünk leglátogatottabb ren-
dezvényének küldetése kettős: egyesületünk tagjai, az ország
különböző részeiből érkező közösségek, családok számára nyújt
lehetőséget egymás megismerésére, miközben közös élményeket
szerezve ismerhetik meg az adott település nevezetességeit. A
résztvevők között sok olyan család is van, akik a segítségünk nél-
kül el sem jutnának az ország egyes részeire.

2013-ban Egyesületünk rendezte meg az Európai Nagycsaládos
Szervezetek Szövetségének (ELFAC) közgyűlését.  Az eseményre
17 országból, összesen 33 fő érkezett. A konferencia nagyon ered-
ményesen zárult.

Egyesületünk karácsonyi ünnepségét a felújított Erkel Színházban
rendezte meg. A délelőtti program során az Operaház és az Erkel
Színház nagycsaládos művészei kedveskedtek a résztvevőknek egy
kis műsorral, délután a szülők és nagyobb gyermekeik a Nabucco
című előadást nézhették meg. 

Az egyesület alapvető hivatalos fórumai az éves tervnek megfele-
lően üléseztek. Az elnökség havonta, a választmány, a régiós
bizottság és a régiós klub negyedévente ülésezik. Áprilisban tartot-
tuk meg éves közgyűlésünket. 

Vezetőképző tanfolyamot szerveztünk,  folytatódtak a kistérségi
találkozóink, amelyek célja az önkéntesek tudatos szervezése, ter-
vezése, a jövőben bevonható új tagok feltérképezése, valamint a
NOE által képviselt értékek átadása a fiatalabb generációknak. 

Folytattuk a Varga Domokos Közéleti Nagycsaládos Kollégiumot,
melynek változatos programjai, előadásai az emberi összefogás, és
a családi értékek fontosságát hivatott erősíteni. A képzésen közel
50 fő vesz részt. E program keretében június 24-30. között rendez-
tük meg a Kárpát-medencei Szabadegyetemet, melyen több mint 30
fő vett részt.
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Megnevezés 
Előző évi összeg  Tárgyévi összeg Változás 

(eFt) (eFt) (eFt) 
Induló tőke 
Tőkeváltozás 14 397 16 561 2 164
Értékcsökkenés 1 638 1 818 180

Értékvesztés
Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás
Rászorultak részére juttatott természetb. juttatás 23 713 26 439 2 726

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 60 -6 150 -6 210
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 2 104 359 -1 745
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8. Tájékoztató kiegészítések:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók és tisztségviselők
javadalmazásának bemutatása:

A Társaságnak 2013. évben 18 fő főállású alkalmazottja volt, a
részükre 2013. évben kifizetett bérköltség 29.435 eFt.
Az  Egyesület vezető tisztségviselői 2013. évben tiszteletdíjban
vagy egyéb juttatásban  nem részesültek, részükre csak a feladatuk
ellátásához szükséges költségtérítések kerültek kifizetésre.

Tárgyévi eredmény felosztása

Az Egyesület tárgyévi eredménye  – 5.791 eFt a tőkeváltozást
csökkenti.

Könyvelés

Az egyszerűsített éves beszámolót a REXA-2 Könyvvizsgáló Kft.
készítette, személyesen köreműködő könyvelő: Szabóné Renácz
Ágnes MKVK tagsági száma: 005062

Könyvvizsgálat

Az egyszerűsített éves beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátá-
masztottak. 

A könyvvizsgáló adatai: PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
MKVK nyilvántartási szám: 000645

A könyvvizsgáló személye: Jónásné Penner Ágnes
MKVK igazolvány szám: 001448

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatást nem
nyújtott.

A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló törvény előírásainak
figyelembevételével készült.

Budapest,  2014. február 28.

a NOE vezetője                                                                                                                       
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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: 107
képviselő neve: Székely Hajnalka

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékeny-
ségek 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 szerveze-

tekkel, közérdekű tudnivalók megjelentetése, egyedi esetekben
segítségnyújtás,

– adományközvetítések lebonyolítása,
– kedvezményes lehetőségek közvetítése,
– kedvezményes, ingyenes színház és hangversenyjegyek közve-

títése

– kedvezményes, ingyenes sport és kulturális lehetőségek közve-
títése

– helyi, régiós és országos rendezvények támogatása, szervezés

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

A 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.)  családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme
(Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk 1. pont, Csvt. 1. §.
(1), (3) és 15-20. §.);

c.)  családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás,
jogsegélyszolgálat (1993. III. tv. 57. §. (1)d), 64. §, 1997.
XXXI. tv. 12. §. (2), Csvt. 6. §.);

d.  gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképvi-
selet (Atv. Szabadság és Felelősség XVIII. 1. pont, 1997.
XXXI. tv. 11. §. (1), 12. §. (2), 39. §., Csvt. 13. §.);

e.)  munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, különösen a gyer-
meket nevelő szülők foglalkoztatásának elősegítése (Atv.
Szabadság és Felelősség XVIII. 2. pont, Csvt. 4. §. (2), (3));

f.)  családi életre nevelés (Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk,
Csvt. 3. §. (2));

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete
2013. évi Közhasznúsági melléklete
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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.).

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:
2011. évi CLXXV tv. 2. § 19., 20. és a 34.
§ 1., 2. pont.

A közhasznú tevékenység célcsoportja:
családok.

A közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma: elsősorban a 14 000 tagcsalád,
de aki hozzánk fordul, mindenkinek segí-
tünk, illetve, amit elértünk változást, min-
den magyar állampolgár élvezi, aki nagy-
családos.

A közhasznú tevékenység főbb eredmé-
nyei:

– érdekvédelem, érdekképviselet,
– egyedi esetekben való konkrét segít-

ségnyújtás, konzultációk intézmények-
kel, önkormányzatokkal, hatóságok-
kal,

– országos szinten a családokat érintő
kérdésekben jogszabály – előkészítési
munkában nagyon aktív részvétel,

– tanácsadó szolgálatok: jogi, szociális,
életvezetési, nevelési, egészségügyi,
építési, NOE-FON,

– adományközvetítések lebonyolítása,
– kedvezményes lehetőségek közvetíté-

se,
– kedvezményes, ingyenes színház és

hangversenyjegyek közvetítése,
– kedvezményes, ingyenes sport és kul-

turális lehetőségek közvetítése,
– helyi, régiós és országos rendezvények
támogatása, szervezés.

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 5.575 5.520
Adómentes nem pénzbeli támogatás 56.320 61.377

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (eFt) Tárgyév (eFt)
B.   Éves összes bevétel 149.089 175.406 

ebből:
C.   a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 1.414 1.557 

D.   közszolgáltatási bevétel - -
E.   normatív támogatás - -
F.   az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 

a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 7.683 41.566
G.  Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 139.992 132.283 
H.  Összes ráfordítás (kiadás) 146.925 181.197 
I.   ebből személyi jellegű ráfordítás 43.453 46.084 
J.   Közhasznú tevékenység ráfordításai 144.136 180.525 
K.   Adózott eredmény 2.164 -5.791
L.   A szervezet munkájában közreműködő

közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 1500 fő 1500 fő

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0] Igen Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Nem

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Igen Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Igen Nem
Adatok ezer forintban.
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FŐTITKÁR:

Varga Anikó
44 éves, 25 éve házas, négy gyermeke van, Budapesten él. 1997 óta
a NOE egyéni tagja. Kereskedelmi üzemgazdász, humán erőforrás
menedzser diplomákkal rendelkezik, valamint adótanácsadói és
mérlegképes könyvelői végzettséget is szerzett. A gyermeknevelés
mellett 1994 óta családi tanácsadó vállalkozást vezetett, közben
olyan nemzetközi szervezeteknek is dolgozott, mint a Holland
Vezetői Tanácsadó Program, a Habitat for Humanity International,
az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja. Az utóbbi tíz évben
főállású vállalkozóként férjével együtt stratégiai, gazdasági tanács-
adással, pályázatírással, projektmenedzsmenttel, könyveléssel,
adótanácsadással foglalkozik. 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 a számvitel területén, ezt kiegészíti a család-, a lakás-, a
foglalkoztatás-, az oktatás- és az adópolitika, EU-s fejlesztések
területén végzett hozzászólásai, érdekképviseleti tevékenysége,
fontos feladata még a kapcsolatépítés az említett területek civil
szervezeteivel, kormányzati szereplőivel. 

Fontosnak tartja a tagság életkörülményeinek megismerése
alapján a kormányzati döntéshozókkal kiemelten a fenti területe-
ken történő rendszeres egyeztetéseket a tagság által megfogalma-
zott célok elérésére. 

Főtitkárként a NOE és tagszervezetei zökkenőmentes működte-
tését, szervezeti és pénzügyi fejlesztését, széleskörű társadalmi
kapcsolatainak bővítését, szervezését kívánja végezni, a tagság, a
nagycsaládosok mindenkori érdekeinek szem előtt tartásával,
támaszkodva az Egyesület több mint 25 éves civil múltjára és
kialakult értékeire. 

A civil szférával való partnerséget bővítené közös programok
megvalósítása és az érdekérvényesítés sikeressége érdekében.
Emellett kiemelten kezelné a nagycsaládos életforma értékeinek,
örömeinek, szépségeinek bemutatását a lakosság előtt is a nagy-
családosok pozitív társadalmi megítéléséért.

TAGOK:

Gyertyás János
37 éves, Győrött él feleségével  és 3 gyermekével. Győr megyei
jogú város Polgármesteri Hivatalában közgazdasági és beruházási
ügyintézőként dolgozik. Fő munkaterülete az energiatakarékossá-

A NOE Ellenőrző Bizottsága Egyesületünk 2013. évi tevékenysé-
gének vizsgálata során a következő megállapításokat teszi, és ter-
jeszti a 2014. évi közgyűlés elé szíves jóváhagyás céljából.

1./
Az Ellenőrző Bizottság áttekintette az Elnökség által rendel-

kezésre bocsátott mérleget, számviteli beszámolót, könyvvizsgá-
lói jelentést, a közhasznúsági beszámolót és mellékleteit. 

Az EB a Közgyűlés elé terjesztendő mérleg számviteli és köz-
hasznúsági beszámoló tartalmi részéhez érdemi észrevételt nem
fűz, azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Hangsúlyozza
azonban az Ellenőrző Bizottság, hogy a jövőben az erre vonatko-
zó jogszabályi rendelkezések értelmében alkalmazni kell a kettős
könyvvitelt vezető közhasznú társaságok részére előírt mérleg-
nyomtatványokat.

2./
Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése Alapszabályunk,

és más, belső szabályzataink felülvizsgálatát is igényli. Az
Ellenőrző Bizottság egyetért az Alapszabály Bizottságnak azzal
az álláspontjával, hogy élnünk kell azzal a törvényi lehetőséggel,
amely szerint 2016. évig nem módosítjuk Alapszabályunkat, s
ekkor fogjuk az új Ptk. szellemében és rendelkezései szerint újra
áttekinteni azt.

Az EB már most szeretné azonban rögzíteni, hogy az új Ptk. –
a korábbival ellentétben –,  a szabályozás fő irányvonalának a

diszpozitivitást (a megengedő jellegű  szabályozást) tekinti, így
valószínűsíthető, hogy csak igen kis részben lesz szükséges jó, és
rég bevált alapszabályi rendelkezéseinken változtatni.

3./
Változatlanul folyamatban van a Bárka 2000 Nonprofit Kft.

végelszámolásának folyamata. Mint minden ilyen, és ehhez
hasonló eljárás hosszadalmas, és egyáltalában nem gördülékeny
folyamat, ami Egyesületünknek előrelátható, és előre nem látható
költségeket is okoz.

Az Ellenőrző Bizottság felhívja a testületi vezető szervek
figyelmét arra a – végelszámolás elhatározása során meghozott –
határozatra, amely szerint a végelszámolási eljárást abban az eset-
ben, ha az további, jelentős anyagi terheket jelent a NOE számá-
ra, át kell fordítani felszámolási eljárássá.

A Bárkával szemben fennálló közel 2 millió Ft összegű köve-
telés tekintetében – bár az ilyen „nagyvonalúságot” elviekben
nem találja szerencsés megoldásnak, – az EB sem talál jobb
kiutat, mint a tartozások elengedését. További, számottevő kiadá-
sok esetén azonban a felszámolási eljárás indítását komoly meg-
fontolás tárgyává kell tenni.

Budapest, 2014. április hó 9.

Dr. Avvakumovits György
EB elnök
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got eredményező korszerűsítések és az ahhoz kapcsolódó pályáza-
tok. Felesége informatikai fejlesztő.

A győri Famíliához 2002-ben pártoló tagként csatlakozott
feleségével. Részt vett 2-3 nagycsaládos képzésen, érdekelte a
szervezetfejlesztés, pályázatírás. 2007 tavaszán az egyesület elnö-
ke lett. A Família azóta a NOE legnagyobb tagegyesületeinek
sorába lépett, biztos működési háttérrel és gazdálkodással, erős
értékrenddel rendelkezik. A Família 2008-tól újra NOE-régióköz-
pontként működik. 2008-tól a NOE Régiós Bizottság munkáját
bizottsági tagként az értékőrzés, a szervezetfejlesztés, a tudatos
vezető-utánpótlás, -felkészítés és az ifjúságügy témakörökben
segítette.

NOE-delegáltként 2008-ban lett a Regionális Ifjúsági Tanács
tagja, majd 2009-től elnöke. Sikerült a megyei önkormányzati
Esélyegyenlőségi Tanácsot annak tagjaként a passzív problémafel-
vető munkából a megelőző, fejlesztéseket, pályázatokat vélemé-
nyező irányba mozdítania. 

NOE-elnökségi tagként az eddig szerzett civil és szakmai
tapasztalatait, kapcsolatait szeretné szolgálatként felajánlani azok
számára, akik a közös programok, az elért eredmények emlékeit és
a jövőbe vetett hitet látják maguk előtt, ha meghallják, meglátják a
sokunk számára második családot jelentő három betűt: NOE.

Joó Kinga
Budapesten él, 39 éves, 3 gyermeke van. 2010 óta a NOE egyé-

ni tagja. 2001-ben MA in Advanced European and International
Studies, 2000-ben angol-történelem szakos bölcsész és tanári vég-
zettséget szerzett. További tanulmányai: posztgraduális hallgató,
Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, Nizza
(Franciaország), részképzés, a Ludwig Maximilian Universität,
München (Németország), az Open Society Institute ösztöndíjasa,
Trinity College, Hartford, CT (USA). 

Munkahelyei: szerződéses pályázati szakértő, Nemzeti Család-
és Szociálpolitikai Intézet, tanácsos, Nemzetközi Kapcsolatok
Főosztálya, Magyar Tudo mányos Akadémia (utolsó évben GYES-
en), elnöki tanácsadó, Magyar Tudományos Akadémia elnöki tit-
kárság, külügyi titkár, Országgyűlés Hivatala, nemzetközi referens,
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, Ifjúsági és Sport -
minisztérium.  Angol, francia nyelvből felsőfokon, német nyelvből
középfokon beszél. 

Közigazgatási szakvizsgával, felhasználói szintű számítógépes
ismeretekkel, civil társadalmi szervezetek működtetésében és
(nemzetközi) érdekképviseletben szerzett tapasztalatokkal, hazai és
európai uniós pályázatok írásában és elbírálásában szerzett több
éves gyakorlattal rendelkezik.

dr. Medve Zsuzsa
1962-ben született, Budapesten él, három gyermek édesanyja. 1998
óta egyéni tagja a NOE-nak. Az ELTE Jogi Karán 1986-ban vég-
zett, majd szakvizsgát tett. Dolgozott nagyvállalatnál beosztott és
vezető jogtanácsosként, ügyvédi irodában, jelenleg egyéni ügyvéd.
Szakterülete elsősorban a polgári és kereskedelmi jog, továbbá a
gazdasági társaságok joga, a családjog. 

A NOE-ban jogsegélyszolgálatot látott el, később tagja volt az
Ellenőrző Bizottságnak, jelenleg szakértőként, jogi tanácsokkal
segíti a NOE szervezeti munkáját valamint a tagok privát, közössé-
gi és gazdasági életét. 

A jövőben a NOE Agrár Bizottságának működtetésével az

agrár termelői ágazat és a tagcsaládjaink közötti kapcsolat erősíté-
sét szeretné támogatni. 

Dr. Szurgentné dr. Ocskó Olga
1954-ben született Szegeden, minden iskoláját ott végezte, 1978-
ban szerzett jogi diplomát. Három gyermeke és 2 unokája van. 30
éve dolgozik ügyvédként, 27 éve él és dolgozik orvos férjével
együtt Kisteleken. Az 1995-ben megalakult Kisteleki Nagycsalá -
dosok Egyesületének alapító elnöke volt, 8 éven keresztül vezette
a helyi egyesületet.

1990-től 2006-ig négy cikluson át helyi önkormányzati képvi-
selő volt, ebből egy ciklusban alpolgármester. 2008–2010 között
tagja volt a NOE Elnökségének. Családi gondok miatt akkor továb-
bi munkát nem tudott vállalni. 2010-ben az Ópusztaszeri Országos
találkozó fő szervezője volt. 

Tóthné Nácsa Irén
Tiszavasváriban él, 47 éves. Végzettségei: óvodapedagógus, általá-
nos szociális munkás gyermek- és ifjúságvédelem szakosodással.
Jelenleg egy hátrányos helyzetű gyermekeket ellátó intézmény
óvodapedagógusa. Férjével 3 gyermeket nevelnek. 2001-től aktí-
van tevékenykedik a közéletben, azóta vezeti a helyi egyesületet.

A Tiszavasvári Önkormányzat képviselő-testületének tagja volt
2006-2012 között, a szociális és lakásügyi bizottságban tevékeny-
kedett, mint a NOE delegáltja.

A Tiszatér Leader Egyesület vezetőségi tagja, a civil szerveze-
tek koordinálását végzi a térségben. A helyi civil élet koordinátora
és összekötője az önkormányzattal. A Tiszavasvári Otthon
Segítünk Alapítvány megszervezője és működtetője. 

Sikeres pályázat révén a Tiszavasvári Civilház kialakítója és
üzemeltetője. 

Fontosnak tartja a NOE alapvető értékeit, a közösségépítést,
érdekvédelmet, értékfelmutatást, melyek érdekében a 20 éves helyi
egyesületben is dolgoznak. 2010-től a NOE elnökségi tagja.
Rendszeresen részt vesz a NOE őszi találkozóin, rendezvényein a
tagegyesületek rendezvényein. Tapasztalataival, tudásával segíti
más nagycsaládos közösségek munkáját, amivel a helyi közössé-
gek erősödnek, a családi értékek kiemelkedő szerepet kapnak. 
A NOE delegáltjaként tevékenykedik a TÁMOP Monitoring
Bizottságában. Családcentrikus, figyelmes, nagy munkabírású,
önzetlen, segítőkész az élet minden területén. 

Vári Ferenc
Kondoroson élő, 50 éves, magyar-ének szakos általános iskolai

tanár, négy gyermek édesapja. A Kondorosi Nagycsaládosok
Egyesületének 20 évig volt elnöke. 

Öt ciklus óta önkormányzati képviselő, az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság elnöke.

2000-től 2004-ig a NOE elnökségének póttagja, majd 2004-től
2012-ig a NOE elnökhelyettese volt. A NOE delegáltjaként a Dél-
alföldi Regionális Ifjúsági Tanácsában volt tag, ill. alelnök.

2012-ben Család- és gyermekvédelem szakos pedagógusi okle-
velet is szerzett. Diplomamunkájának címe: Mi lesz veled család?

2012-től részt vesz a GYIA Tanács és a NEA ÚN Kollégi -
umának munkájában.

2013-ban megválasztották a NOE által létrehozott Kárpát-
medencei Családszervezetek Szövetsége alelnökének. Feladatának
érzi a NOE és a KCSSZ közötti koordinációt.
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Beszámoló a Családjainkért Alapítvány
2013. évi tevékenységéről

A 2013. évben három meghatározó tevékenység foglalta el a fő
helyet.

A NOE jubileumi pályázata nyerteseinek ebben az elmúlt évben
összesen több mint 2 millió forint ösztöndíjat folyósítottunk.

Kilencedik alkalommal hirdettük meg az „Esélyt a képességek-
nek” programba, illetve az „Üdülj és okosodj” táborra történő
jelentkezés lehetőségét. Bár a NOE Levelekben közzétett pályázati
felhíváson kívül a Közgyűlés alkalmával tablóval és rövid szóbeli
tájékoztatóval is felkeltettük a tagság figyelmét erre a lehetőségre,
a jelentkezések száma meglehetősen gyér maradt. Nem gondol-
nánk, hogy azért, mintha a NOE berkeiben nem volnának motivált,
jó képességű és az ösztöndíjszerű támogatást anyagi értelemben is
jól hasznosítani tudó gyerekek. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a

kommunikáció csatornái akadoznak, és az ösztöndíj kiérdemlésé-
hez megkövetelt többletteljesítményt is kevesen vállalják. Az akár
8 éven át tartó támogatás (táborozási, kompetenciatágító és egyéb
lehetőségek) értéke pedig igencsak számottevő, az évek folyamán a
két millió forintot is elérheti. A 2006-ban megkötött első támogatá-
si szerződések kitartó gyerekei idén futnak be a továbbtanulás
révjébe, és programunk nagyszerű teljesítmények megszületéséhez
járulhatott hozzá. A programban új pályázati lehetőséget is meghir-
dettünk, amely kifejezetten a szakmatanulást célul kitűző gyerekek
segítését célozza.

2013-ban a Magyar Géniusz Program keretében létrehozott
Tehetségpont-hálózatban sikerrel akkreditáltuk Nemzeti Tehetség -
pontként „Esélyt a képességeknek” programunkat.

Az Otthon Segítünk Alapítvány gyakorlati segítséget, támogatást
és barátságot kínál ingyenesen azoknak a családoknak, amelyekben
legalább egy iskoláskor alatti gyermeket nevelnek.

Az őszi szervezőképzést követően bővült az OSA országos
hálózata, így jelenleg Budapest 11 kerületéből (II., III., V., VI.,
VII., VIII., IX., XI., XII., XIII., XIV., XXII.) kiindulva szinte az
összes budapesti kerületben, valamint 15 további településen
(Ajka, Cegléd, Dunakeszi, Esztergom, Fót, Gyöngyös, Hernád,
Miskolc, Mohács, Mór, Pécs, Székes fehérvár, Tatabánya, Tisza -
vasvári, Zalaegerszeg) segítjük a kisgyermekes szülőket. Önkénte-
seink három nagy társadalmi csoportból jönnek: az egyik a még
gyerekeikkel otthon lévő, gyakran nagycsaládos édesanyák, a
második csoportba olyan szülők tartoznak, akik pillanatnyilag
munkanélküliek, harmadrészt azok a nyugdíjas nagyszülők, vagy
nagyszülő korú emberek, akik szívesen segítenek fiatal családoknak.

Komolyan foglalkoztunk a szolgálatnál tevékenykedő önkénte-
sek közösségépítésével. Ezt a célt szolgálják a havonta tartott eset-
megbeszélések és továbbképzések, baba-mama klubok, a helyi
szolgálatokban szervezett kirándulások. A helyi szolgálatok új
önkéntes csoportjainak tanúsítványátadására igyekszünk minden
esetben eljutni és együtt ünnepelni.

A kolozsvári Életfa Családsegítő Egyesülettel már több éve
együttműködünk, ennek keretében az elmúlt években szervezőket
készítettünk fel a kolozsvári OS önkéntes családsegítés elindítása
céljából. 2013-ban a Kárpátaljai Magyarok Nagycsa ládos
Egyesületétől is ketten részt vettek a szervezőképzésen, a nehéz
helyzetben végül egyikük tudta befejezni a programot. Jelenleg saj-
nos elég bizonytalan, mikor tud elindulni az OS Szolgálatok szer-
vezése Kárpátalján.

Az anyagi bázis megteremtése és stabil fenntartása rendkívül
fontos feladat. 2013-ban elindult egy TÁMOP projektünk, amely-

nek köszönhetően az alaptevékenységünk mellett sokféle szolgál-
tatást tudtunk nyújtani a kisgyermekes szülőknek és a családalapí-
tás előtt álló fiataloknak. Folyamatosan kerestük a további pályá-
zati lehetőségeket, szponzorokat, adományozókat, fogadtuk az
SZJA 1%-os felajánlásokat is. Nyertünk NEA pályázatokat, kisebb
támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a Telekom
Civil Díjcsomag pályázatán egy éves ingyenes telefon- és internet-
használathoz jutottunk immár sokadszor. 

Izgalmas közös meseírás folyt a Facebook-on, amelynek végén
a helyi szolgálatok meseíró csapatai „mesés” táborban találkoztak
Várgesztesen, szintén a Telekom pályázati támogatásával. A
Tempus Közalapítvány Grundtvig programjának keretében, 10
napos Grundtvig nemzetközi műhelyt szerveztünk áprilisban
Mesés játékok – Játékos mesék címmel, amelyen 9 európai ország-
ból húszan vettek részt.

Szervezőink közül sokan megírják a helyi önkormányzati
pályázatokat, és gyakran sikeresen pályáznak más támogatóknál is.
A székesfehérvári és az esztergomi OSA szervezői TÁMOP pályá-
zatot írtak és nyertek 2012-ben, melyet 2013-ban valósítottak meg.

Valamennyi sajtóorgánumon (elektronikus, írott sajtó, fóru-
mok), a megújult honlapunkon, irodai elérhetőségünkön keresztül
igyekeztünk széleskörű nyilvánosságot biztosítani tevékenysé-
günknek, hogy a segítségre szorulók megtaláljanak bennünket,
illetve mi is aktívan fel tudjuk kínálni a szolgálat nyújtotta támo-
gatást. A 2013-14. évi NEA-s pályázatunk keretében megvalósuló
őszi és tavaszi önkéntes képzéseket segítendő a helyi újságokban
önkéntes-kereső felhívások jelentek meg, amelyek nagyon hatéko-
nyak voltak, így 10 helyen viszonylag nagy létszámú önkéntes cso-
portok felkészítése indulhatott el.

Lehőcz Mónika
igazgató

Beszámoló az Otthon Segítünk Alapítvány
(www.otthonsegitunk.hu) 2013. évi tevékenységéről



A L A P Í T V Á N Y I  B E S Z Á M O L Ó K

2 0 1 4.  Á P R IL IS 19

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
2013. évi beszámoló

A 2001-ben megalakult KCSSZ a 2012-es esztendőben az Emberi
Erőforrások Minisztériumának támogatásával létrehozta a
Családlánc-mozgalmat, mely közösen, összefogva, egymásról
tudva és egymásra odafigyelve erősíti a család és a nemzeti öntudat
szerepét a társadalomban. 2013-ban további 11, főleg határon túli
szervezet csatlakozott a Családlánc-mozgalomhoz. Ezzel a csatla-
kozott szervezetek száma meghaladta az ötvenet. 

Az év folyamán a KCSSZ a tagszervezeteivel és a Családlánc-
mozgalomhoz csatlakozott szervezetekkel közösen 57 program
lebonyolítását tudhatja maga mögött. Volt ezek között gyermekek
és családok részére tábor, egymás jobb megismerését szolgáló
különböző konferenciák, tapasztalatcserék, valamint képzések és
kulturális rendezvények. E programok között voltak a helyi közös-
ségek részére szervezett rendezvények, de a KCSSZ más régiókból
résztvevő szervezetekkel közösen határokon átnyúló több régiós
rendezvényt is szervezett. 

Programjainkról a teljesség igénye nélkül:
A Családlánc-mozgalom elmúlt egy éves tevékenységét

összegző konferenciát szerveztünk tavasszal az Országházban,
amire több magas rangú közéleti személyiség is meghívót kapott. 

Kárpátaljai tagszervezeteinkkel közösen szerveztünk tovább-
képzést nevelőszülőknek Kárpátalján. Nagy sikere volt az I.
Délvidéki Családkongresszusnak, valamint az Operaház által a
határon túli szervezeteink részére felajánlott előadásnak. 

Mindezeken túl említést érdemelnek azok a rendezvényeink,
ahol több szervezet összefogásával közösen rendeztünk tábort.

Ilyen volt pl. a Gyergyószentmiklós melletti „Együtt-egymásért”
tábor, ahol nagycsaládosok és mozgássérültek közös program kere-
tében üdültek. 

Megemlékeztünk a Házasság hetéről, szerveztünk konferenci-
át a felvidéki Rozsnyón, ahol a cél a felvidéki magyar családok
helyzetének megismerése volt. A konferencia keretében kilenc új
felvidéki szervezet csatlakozott a Családlánc-mozgalomhoz, majd
az utána következő hetekben további két szervezet kérte a felvé-
telét. 

Az adventi időszakban Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban
és Kárpátalján is megrendeztük karácsonyváró adventi ünnepsé-
geinket. A központi karácsonyi ünnepséget Budapesten tartottuk
meg az Óbudai Népzenei Iskolával közösen, ahol 2013-ban a vaj-
daságiak voltak a meghívott vendégek. Több mint 20 gyerek érke-
zett erre az eseményre. 

Az év során további két erdélyi és két magyarországi szerve-
zet jelezte belépési szándékát a Családláncba.

Rendezvényeinkkel a Kárpát-medence több mint 30 helyszí-
nén tudtuk megmutatni magunkat és bemutatni a Családlánc-moz-
galmat.

Összességében elmondható, hogy sikeres év áll a mind tartal-
mában, mind létszámában tovább bővülő Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége és a Családlánc-mozgalom mögött.
További infó a www.kcssz.hu honlapon.

Csúzdi József 
koordinátor

Az EON-nal közös, áramdíj-elmaradások önrészesedés melletti
ledolgozását támogató programunkat a pécsi térségben hirdettük
meg. Sajnos a jelentkezési feltételeknek csak néhány család akart
vagy tudott megfelelni a régió nagycsaládosai közül, ezért a prog-
ramot az EON-nal egyetértésben átvittük a tatabányai térségbe,
ahol a legintenzívebb hírverés ellenére is még ennél is soványabb
visszhangra találtunk. 2014-től a fennmaradó pénzkereteket több
térségben igyekszünk felhasználni. Hogy pontosan hol, az nagy-
mértékben azon múlik, hol sikerül leggyorsabban az EON-nal
szemben gáz- vagy villanydíj-tartozást felhalmozott, a pályázati
kiírásnak megfelelő, kellő számú családot találni. Sajnos, ezek a
nehézségek további 10 millió forint 2014-re megszerezhető támo-
gatás elvesztését okozták.

Tevékenységünk másik súlypontja a salgótarjáni kistérségben
folyó, idén befejeződő „Családi műhely az esélyegyenlőségért”
elnevezésű TÁMOP projekt volt, amelynek gyümölcse kezd beér-
ni. A folytatást további pályázatokból reméljük finanszírozni.

Kiemelkedő siker volt az „Esélyt a képességeknek” program
keretében megszervezett vándortábor, amelyben befutott vállalko-

zókat, hivatásuknak elkötelezett embereket látogattunk meg, majd
a látogatások során szerzett tapasztalatokat a gyerekekkel közös
beszélgetésekben dolgoztuk fel a család és hivatás összeegyezteté-
se, az erkölcsös vállalkozói lét és a közösségért való elköteleződés
jegyében. Olvasva a gyerekek gondolatait arról, hogy egyéni éle-
tükben e tapasztalatokból mit fognak hasznosítani, meggyőződtünk
arról, hogy 12-17 éves gyerekek számára milyen példaképet is
jelentenek a meglátogatott emberek.

A forrásszerzés lehetőségei általában nagyon megnehezültek,
éppen ezért óriási jelentősége van annak, hogy elkötelezett támo-
gatóink, pl. a Magyarok Nagyasszonya Társaság és a tehetségsegí-
tő programjaink mellett kitartó más támogatók továbbra is segíte-
nek bennünket.

Éppen ezért szerveztük meg júniusban támogatói köszönetren-
dezvényünket, majd őszi támogató rendezvényünket a Klebelsberg
Kultúrkúriában, illetve a Bartók Béla emlékházban.

Dr. Balogh László
a kuratórium elnöke
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