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Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

Alapszabály 
 

 
1.§      ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

(1) A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (továbbiakban az Egyesület, betűjele NOE) célja: 

a.) az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett 
felelősség erősítése; 

b.) a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata; 
c.) felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek; 
d.) a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. 

        (2) Az Egyesületet a fenti célok érdekében tevékenykedő helyi tagegyesületek, helyi csoportok és 
egyéni tagok alkotják. 

(3) Az Egyesület székhelye 1056 Budapest, Március 15. tér 8. I. 1. 

(4) Az Egyesület pecsétje kör alakú, "Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest" szélfelirattal. A 
pecséten azonosításra alkalmas további jelölés is szerepelhet. 

(5) Az Egyesület jogi személy. 

2.§ AZ EGYESÜLET FELADATAI 

(1) Az Egyesület az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott cél érdekében: 

  a.) szorgalmazza és segíti a helyi tagegyesületek és csoportok létrejöttét és működését, valamint 
tapasztalatcseréjét, a helyi tagegyesületek és helyi csoportok közötti megfelelő informá-
cióáramlást és együttműködést; 

b.) elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását; 
c.) javaslatokat terjeszt elő az illetékes állami, politikai és társadalmi szervekhez és 

szervezetekhez a családokat, különösen a nagycsaládokat érintő ügyekben; 
d.) törekszik a nagycsaládok politikai, gazdasági, társadalmi és erkölcsi jelentőségének 

megismertetésére és elismertetésére; 
e.) ösztönzi az egymást követő nemzedékek harmonikus viszonyának kialakítását, segíti a több 

generáció együttélési feltételeinek megteremtését. 

 (2)   Az Egyesület  

a.) pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és nem is nyújt nekik,  

b.) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (így pl. országgyűlési képviselőjelöltet  
 nem állít és nem támogat). 

3.§ AZ EGYESÜLET ESZKÖZEI 

(1) Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat az alábbiakban felsorolt területeken; ezek egy 
részével olyan közfeladatot lát el, amelyről állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell 
gondoskodnia (zárójelben a szóban forgó közfeladatokról rendelkező jogszabályok, ill. a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a következőkben: Kszt.) 26.§c) pontjában felsorolt cél 
szerinti tevékenységek között a megfelelő sorszám): 

 a.) gyermekes családok, ill. a nők és férfiak, valamint hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése (A Magyar Köztársaság Alkotmánya - a továbbiakban: Alk. - 15. 
§, 32/B.§(1), Kszt. 26.§c)11.); 

 b.) családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme (Alk. 8.§(1), 15.§,
 32/B.§(1), Kszt. 26.§c)12.); 

 c.) családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás, jogsegélyszolgálat 
 (1993.III.tv.57.§(1)d), 64.§, 1997.XXXI.tv.12.§(2), Kszt. 26.§c)2.); 

 d.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Alk.16.§, 
 1997.XXXI.tv.11.§(1), 12.§(2), 39.§, Kszt. 26.§c)10.); 

e.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, különösen a gyermeket nevelő szülők 
foglalkoztatásának elősegítése  (Alk.66.§(2), Kszt. 26.§c)18.); 

 f.) családi életre nevelés (Kszt. 26.§c)1. és 4.); 
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 g.) egészségügyi felvilágosítás (Kszt. 26.§c)1.); 

 h.) környezeti nevelés (Kszt. 26.§c)9. és 4.); 

 i.) ismeretterjesztés (Kszt. 26.§c)4.); 

 j.) határon túli magyar családszervezetek működésének segítése (Alk.6.§(3), Kszt. 26.§c)13.). 

 Ezek a szolgáltatások ingyenesek, és egyesületi tagságtól függetlenül minden három- és 
többgyermekes családnak rendelkezésére állnak. Lehetőség szerint az Egyesülethez forduló kisebb 
családokat is segíteni kell. Az Egyesület családoknak szóló országos folyóirat(ok)ban évente 
legalább egyszer közzéteszi nyilvános szolgáltatásait és azok igénybevételének módját. 

(2) Az Egyesület célját és feladatát elsősorban az alábbi eszközökkel valósítja meg: 

a.) anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatásával és felhasználásával a nagycsaládosok 
gondjainak enyhítése érdekében; 

b.) felvilágosító munka végzésével a családok törvényes lehetőségeiről; 
c.) gazdasági társaságok létrehozásával és fenntartásával; 
d.) előadások, tanfolyamok, kongresszusok és egyéb fórumok szervezésével; 
e.) külföldi és belföldi intézményekkel és a külföldön és belföldön élő nagycsaládokkal és 

szervezeteikkel történő kapcsolatok kialakításával és az együttműködésből eredő lehetőségek 
kihasználásával; 

f.) folyóiratok és más kiadványok közzétételével; 
g.) ösztöndíjak alapításával, pályázatok kiírásával; 
h.) érdekképviseleti feladatkörében illetékes szervekhez történő javaslatok előterjesztésével és 

egyedi kérelmek támogatásával, valamint egyéb érdekképviseletekkel rendszeres kapcso-
lattartás, konzultáció, koordináció s lehetőleg közös fellépés útján; 

 i.) a nagycsaládok fogyasztóvédelmével; 
j.) ifjúsági tagozatok létrehozásával.  

(3)   Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait országos vagy helyi sajtó 
útján is nyilvánosságra hozza. 

4.§ AZ EGYESÜLET TAGJAI 

(1) Az Egyesület tagja 

a.) rendes, 
b.) tiszteletbeli,  
c.) pártoló és  
d.) várományos tag lehet. 

(2) Az Egyesület rendes tagja lehet 

 a.) mindenki, aki saját háztartásában legalább három gyermeket nevel vagy nevelt fel, egyetért az 
Egyesület célkitűzéseivel, és vállalja az Egyesület feladatainak megvalósításában való 
közreműködést, valamint a tagdíj rendszeres fizetését; 

b.) minden olyan nagycsaládos egyesület, amelynek célkitűzései és tagsági feltételei 
összhangban állnak az Egyesület alapszabályában foglaltakkal. Az Egyesület rendes tagjául 
felvett nagycsaládos egyesület természetes személy tagjai – azzal az eltéréssel, hogy a 
közgyűlésen a szavazásuk módját az 5. § (2) a) pontja szabályozza – az Egyesület 
természetes személy tagjaiéival azonos jogokat élveznek. 

 (3) Tiszteletbeli tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) a nagycsaládosok vagy a 
gyermekek érdekében kiemelkedő tevékenységet végez. Természetes személy esetében ehhez a 
választmány, jogi személy esetében a közgyűlés határozata szükséges. 

(4) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) munkájával vagy 
szellemi javaival, ill. anyagi eszközeivel az Egyesület tevékenységét támogatja, és vállalja a pártoló 
tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. 

(5) Az Egyesület várományos tagja lehet mindenki, aki 35 évesnél nem idősebb, háztartásában három 
vagy több gyerek nevelését tervezi, egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, és vállalja az Egyesület 
feladatainak megvalósításában való közreműködést, valamint a tagdíj megfizetését. A várományos 
tagot harmadik gyermeke nevelésének bejelentésével az Egyesület automatikusan rendes taggá 
nyilvánítja. Ha a várományos tagnak belépésétől számított 15 éven belül nem lesz a háztartásában 
legalább három gyermeke, akkor minden külön intézkedés nélkül pártoló taggá minősül át. 

 (6) A rendes, a pártoló és a várományos tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A 
jelentkezőket az elnökség veszi fel. 
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A felvételt megtagadó határozat ellen a választmányhoz fellebbezésnek van helye. A választmány 
kétharmados szótöbbséggel bírálhatja felül az elnökség határozatát. 

 (7) A tag a tagságból eredő jogait akkor gyakorolhatja, ha tagdíját befizette. 

 5.§ A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 (1) Természetes személy rendes tagságából eredő jogai: 

a.) az Egyesület bármely tisztségére megválasztható az egyesületi törvény rendelkezését 
figyelembe véve; 

b.) személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában. A természetes személy 
tagokat kiskorú, valamint a közgyűlés évében a 18. életévet betöltő, a tag saját háztartásában 
élő gyermekek képviseletében is megilleti egy-egy szavazat. Ha a feltételeknek megfelelő 
gyermekek száma páros, akkor a tagszülők között a szavazatok egyenlően oszlanak meg; 
páratlan gyermekszám esetén az anya eggyel több szavazattal rendelkezik. 

c.) javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat az Egyesület 
illetékes szervéhez; 

d.) családtagjaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain; 
e.) családtagjaival együtt igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit. 

 (2) Helyi egyesület rendes tagságából eredő jogai: 

küldötteket delegálhat az Egyesület közgyűlésére. A helyi tagegyesület tagságát megillető összes 
szavazatszámot a természetes személy tagokéval azonos módon kell számolni, de egy küldött 
legfeljebb 150 szavazattal rendelkezhet.  

 (3) Rendes tag kötelezettségei: 
 a.) működjék közre az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításában; 
 b.)   tartsa meg az alapszabály és más belső szabályzatok előírásait; 

c.) rendszeresen fizesse a tagdíjat; 
d.) a természetes személy tag jelentse be a család adatainak változását, és ellenőrizze a 

gyermekei révén számára megállapított mandátum helyességét; 
e.) a helyi tagegyesület a mandátumszám alapját képező nyilvántartást naprakészen vezesse, és 

ellenőrzését tegye lehetővé. 

 (4) Természetes személy tiszteletbeli tag jogai: 
a.) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein; 
b.) javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveihez; 
c.) részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain; 
d.) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit. 

 (5) Jogi személy tiszteletbeli tag jogai: 
a.) képviselője tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein; 
b.) képviselője javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveihez. 

 (6) Pártoló tag jogai: 
 a.) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein (tehát szavazati joga nincs); 

b.) javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveihez; 
c.) természetes személy pártoló tag részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, 

pályázatain; 
d.) jogi személy pártoló tagot illető egyéb jogokat a vele kötött szerződés tartalmazza. 
(Magyarázat: pártoló tag a fentiek szerint az Egyesület vezetőségének nem lehet tagja.) 

 (7) Pártoló tag kötelezettségei: 
 a.) segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 
 b.) természetes személy pártoló tag rendszeresen fizesse a tagdíjat; 

c.)  jogi személy pártoló tag teljesítse a vele kötött szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

(8) Várományos tag jogai és kötelezettségei azonosak a pártoló tag jogaival és kötelezettségeivel. 

6.§ A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 

 (1) A rendes tagság, a várományos tagság és a természetes személy pártoló tagsága megszűnik: 

a.) kilépés; 
b.) tagdíj nem fizetése; 
c.) kizárás; 
d.) elhalálozás vagy az egyesület megszűnése esetén. 
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 ad. a.) A rendes tag, a várományos tag és a természetes személy pártoló tag az Egyesületből 
írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 

 ad. b.) Megszűnik a tagsága annak, aki az előírt tagsági díjjal 1 évnél tovább hátralékban van 
(kivéve, ha az elnökség a tagdíjhátralékot vagy annak egy részét méltányosságból 
elengedte).  

 ad. c.) Az elnökség a fegyelmi és etikai bizottság javaslatára határozattal kizárhatja azt a rendes 
tagot, várományos tagot, ill. természetes személy pártoló tagot, aki a közügyektől való 
eltiltás hatálya alatt áll, a közösséget bomlasztja vagy pedig magatartásával az Egyesület 
hírnevének komolyan árt, valamint azt a rendes tagot, aki nem felel meg a 4.§ (2) 
bekezdésében meghatározott feltételeknek.  

(2) A választmány megvonhatja attól a tiszteletbeli tag címet, aki arra érdemtelenné vált. 

(3) Ha a tagságnak tagdíj nem fizetése miatti megszűnéséről kapott értesítés kézhezvételét követő 15 
napon belül az érintett személy a tagdíj befizetését igazolja az Egyesület titkárságán, akkor a 
tagsága továbbra is fennmarad. A megszűnés hatályba lépése után 15 napon belül fellebbezés 
nyújtható be az elnökséghez. 

Kizárást kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül halasztó hatállyal 
fellebbezésnek van helye a választmányhoz. 

  Tiszteletbeli tag cím megvonása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a    
közgyűléshez lehet fellebbezni. 

(4) Jogi személy pártoló tagsága megszűnik 

a.) a vele kötött szerződés megszűnése vagy felbontása esetén; 
b.) a jogi személy jogutódlás nélküli megszűnése esetén. 

7.§ AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, MŰKÖDÉSÉNEK ALAPVETŐ ELVEI ÉS SZABÁLYAI 

(1) Az Egyesület szervezeti felépítése: 

a.) központi vezető testületek, munkabizottságok; 
 b.) helyi tagegyesületek; 

c.) helyi csoportok. 

(2) Az egyes szervezeti egységek, valamint a vezető testületek egymáshoz való viszonyát, feladat- és 
hatáskörét az Alapszabály és ennek keretei között az Egyesület, ill. a helyi szervezetek szervezeti 
és működési szabályzata határozza meg. 

(3) Az Egyesületet a hatóságok és más szervek előtt, valamint a nemzetközi kapcsolatokban az 

elnök képviseli. Az elnök ezt a jogát esetenként, vagy egyes feladatköröket illetően tartósan 

is átruházhatja, amelynek kiemelt eseteit ügyvezetők esetén az Egyesület Alapszabálya, 

ügyvivők esetén a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
Az Egyesület ügyintéző szerve - a főtitkár vezetésével - a titkárság. 

(4) Az Egyesület központi vezető testületei: 

a.) a közgyűlés; 
b.) a választmány; 
c.) az elnökség. 

(5) A központi vezető testületek működésére vonatkozó közös szabályok: 

 a.) Ha egy vezető testület szabályszerűen összehívott ülése nem határozatképes, a testület 
elnöke azonos tárgykörrel újra összehívhatja, és ez az ülés a megjelentek számától függetlenül 
határozatképes. A vezető testület megismételt ülésére szóló meghívó az eredeti meghívóval 
együtt is kiküldhető. Amennyiben a vezető testület összehívására jogosult tisztségviselő az 
ülést határidőn belülre nem hívja össze, úgy az ülést összehívhatja az Egyesület elnöke, 
elnökhelyettese vagy az ellenőrző bizottság. 

 b.) A vezető testületek ülései az Egyesület tagjai számára nyilvánosak. A jelenlévő, szavazásra 
jogosultak kétharmados támogatásával a testület személyiségi jogok védelmében egyes 
napirendi pontok megtárgyalására zárt ülést rendelhet el. 

c.) A vezető testületek határozataikat általában egyszerű szótöbbséggel hozzák meg; 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Alapszabályban meghatározott 
kérdésekben az érvényes határozathoz kétharmados szótöbbség szükséges. 

d.) A szavazás általában nyílt, ha azonban a testület jelenlévő tagjainak az egyharmada arra 
irányuló javaslatot terjeszt elő, titkos szavazást kell elrendelni. A választmány és az elnökség 
tagjait titkos szavazással kell megválasztani.  
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e.) A vezető testület határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 
685.§ (b) pontja szerinti közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint az Egyesület 
minden tagjának nyújtott, a 2. és 3. §-ban leírt célok szerinti juttatás.) 

f.) A vezető testületek határozatai ellenkező rendelkezés híján az ülést követő napon lépnek 
hatályba. 

g.) Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik az ülések jegyzőkönyvének 
vezetéséről, a döntéseknek az érintettekkel való közlésének, ill. nyilvánosságra hozatalának 
módjáról, továbbá az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való 
betekintés módjáról és az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, 
beszámolói közlésének nyilvánosságáról. 

h.) A választmány, az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjait 4 évi időtartamra kell 
megválasztani. 
Az elnökségnek csak az lehet megszakítás nélkül 8 évnél tovább tagja, akit a közgyűlés 
legalább 75 %-os többséggel választ meg elnökségi tagnak vagy póttagnak. 

i.) A választmánynak nem lehet tagja politikai párt országos vezető testületének tagja. 

j.)  Ha az elnökségből kiesik egy, a közgyűlés által megválasztott tag, akkor helyére az utolsó 
tisztújító közgyűlésen regisztrált szavazatsorrend szerint következő póttag, ill. az ő kiesése 
esetén az e szavazatsorrend szerint őt követő póttag kerül. 

(6) Az Egyesület bármely vezető testülete az általa valamilyen tisztségre megválasztott személyt 
visszahívhatja, ha az érintett személy törvénysértést követett el, illetve tevékenységével megsértette 
az Egyesület Alapszabályát vagy veszélyezteti az Egyesület érdekeit, és vele szemben az ellenőrző 
bizottság vagy a fegyelmi és etikai bizottság, illetve az Egyesület bármelyik vezető szerve 
visszahívást javasolt. 

8.§ A KÖZGYŰLÉS 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlést a rendes tagok és a küldöttek alkotják. (5.§ 
1-2. bek.) 

(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 a.) az Alapszabály módosítása; 
b.) a választmány, az elnökség és az ellenőrző bizottság megválasztása; 
c.) az Egyesület évi költségvetésének és az éves tagdíjaknak a megállapítása, a zárszámadás 

jóváhagyása; 
d.)  a közhasznúsági jelentés elfogadása; 
e.) a választmány és az elnökség éves beszámolójának elfogadása az általános határozathozatali 

szabályoknak megfelelően; 
 f.) más egyesülettel való egyesülés elhatározása; 

g.) a feloszlás kimondása és ilyen esetben döntés az Egyesület vagyonának hovafordításáról; 
h.) döntés tiszteletbeli tag cím adományozásáról jogi személyeknek; 
i.) döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabályok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

utalnak, vagy amelyeket a választmány a közgyűlés elé terjeszt. 

  Az f.), ill. g.)-ben leírt határozatot a közgyűlés csak kétharmados többséggel hozhatja meg. 

9.§ A KÖZGYŰLÉS SZABÁLYAI 

(1) A közgyűlést évenként össze kell hívni. A rendes évi közgyűlés összehívásáról legalább két hónappal 
korábban a főtitkár gondoskodik a napirend egyidejű közlésével; a napirendet a főtitkár az elnökkel 
közösen állítja össze. A közgyűlés összehívásáról szóló értesítést és a napirendet a tagokhoz írásban 
kell eljuttatni. Ezenkívül a választmány rendkívüli közgyűlést a napirend közlésével együtt szükség ese-
tén bármikor összehívhat; az ellenőrző bizottság vagy a tagok egyharmada vagy a bíróság indítványára 
pedig köteles összehívni. Rendkívüli közgyűlésre annak időpontja előtt legalább 3 héttel kell kiküldeni a 
napirend-javaslatot is tartalmazó meghívót. 

(2) A közgyűlésen a természetes személy rendes tagokat saját jogukon az 5 § (1) b pont szerinti számú 
szavazat illeti meg.  

(3) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a jelenlévők a lehetséges szavazatoknak több, mint felét 
képviselik. 
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(4)  A közgyűlés vezetése a levezető elnök feladata. A levezető elnök személyére az Egyesület elnöke tesz 
a közgyűlésnek javaslatot. 

Megválasztása - hacsak a közgyűlés másként nem határoz - nyílt szavazással történik. 

 (5)  A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvvezetőt a közgyűlés levezető elnöke kéri 
fel. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által megválasztott két 
hitelesítő írja alá. 

A közgyűlés határozatait tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a helyi tagegyesületeknek meg kell 
küldeni. 

10.§ A VÁLASZTMÁNY 
(1)  A választmány tagjai: a helyi tagegyesületek  és a helyi csoportok vezetői vagy azok megbízottai, az 

elnökség tagjai és további 20, a közgyűlés által megválasztott természetes személy rendes tag. 

A választmány megválasztott tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685.§ (b) pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. 

(2) Két közgyűlés között a választmány az Egyesület vezető testülete. 

 (3) A választmányt negyedévenként, valamint akkor is össze kell hívni, ha azt az ellenőrző bizottság 
vagy a választmányi tagok legalább egyharmada vagy legalább 4 elnökségi tag a napirend 
megjelölésével írásban (faxot és e-mailt is beleértve) kéri. Az utóbbi esetben a kérés beérkezte után 
egy héten belül meg kell hirdetni és harminc napon belül meg kell tartani az ülést. A választmány 
összehívásáról a  főtitkár gondoskodik a napirend egyidejű közlésével; a napirendet a főtitkár az 
elnökkel közösen állítja össze. Rendkívüli ülés esetén a napirendnek tartalmaznia kell a fentiek 
szerint kért napirendi pontokat. 

 (4) A választmány akkor határozatképes, ha ülésén legalább 50 tagja jelen van. 

 (5)  A választmány 3 tagú fegyelmi és etikai bizottságot választ, amely lefolytatja az Egyesület tagjaival 
szemben a fegyelmi és etikai eljárásokat, és ezekben határozatokat hoz. 

A fegyelmi és etikai bizottság határozataival szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a 
választmányhoz lehet fellebbezni. 

 (6)  A választmány 

a.) rendszeresen ellenőrzi az elnökség működésének alapszabályszerűségét, a közgyűlés és a 
választmány  határozatainak időarányos teljesítését, továbbá a munkabizottságok tevékeny-
ségét; 

b.) testületének, az elnökségnek és az ellenőrző bizottságnak bármely tagját saját kérésére 
felmenti, illetőleg az e testületek létszámában bekövetkezett csökkenést megállapítja; 

 c.) elbírálja az elnökség vagy a fegyelmi és etikai bizottság határozatai ellen benyújtott 
fellebbezéseket; 

d.) dönt a természetes személynek szóló tiszteletbeli tag cím adományozásáról (4.§  (3) bek.); 
e.) folyamatosan ellenőrzi a költségvetés végrehajtását, és a közgyűlés szabta határokon belül 

engedélyezi a szükséges módosításokat; 
 f.) elfogadja és módosítja az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát; 

g.) állást foglalhat és döntést hozhat olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe; 

h.) az elnökség tagjai számára költségtérítést, ill. költségátalányt állapíthat meg. 

11.§ AZ ELNÖKSÉG 

(1) A választmány ülései között az Egyesület legfőbb vezető, végrehajtó és ügyintéző szerve a 
közgyűlés által megválasztott elnökség. 

(2) Az elnökség tagjai: 

a.) az elnök; 
b.) a két elnökhelyettes; 
c.) a főtitkár; 
d.) 5 tag. 

Ők az Egyesület vezető tisztségviselői.  

(3) Az Egyesület elnökét és főtitkárát e tisztségre kell megválasztani. A főtitkár kiesése esetén a 
választmány ideiglenes új főtitkárt bíz meg az elnökség javaslata nyomán; a következő közgyűlés 
ezt a megbízást véglegesíti, vagy új főtitkárt választ. Az így megválasztott új főtitkár mandátuma 
addig tart, amíg a kiesetté tartott volna. 
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 (4)   Az elnökség többi tagját és 2 póttagot a közgyűlés feladatkör megjelölése nélkül választja meg. Az 
elnökhelyetteseket az elnökség a megválasztását követő első ülésén a tagjai sorából maga 
választja meg. Döntését közzéteszi a NOE Levelekben. 

(5) Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be -- annak megszűntét megelőző két évben 
legalább egy évig -- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki, a szóban forgó szervezet megszűntét követő két évig nem lehet 
tagja az Egyesület elnökségének. 

 (6) Elnökségi tag, illetve erre jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt vezető 
tisztséget. 

 (7) Az elnökség akkor határozatképes, ha ülésén legalább 5 tagja jelen van. Az elnökség sürgős 
ügyekben e-mail vagy fax útján is hozhat döntést, amennyiben az adott esetben ezt az eljárást az 
elnökség egyetlen tagja sem kifogásolja. Az e-mail vagy fax útján meghozott döntés 
érvényességéhez az elnökségi tagok legalább kétharmadának igenlő szavazata szükséges. 

 (8) Az elnökség 

a.) gondoskodik a közgyűlés és a választmány határozatainak végrehajtásáról; 
b.) munkabizottságokat hoz létre, irányítja és ellenőrzi munkájukat; 
c.) a választmány két ülése közötti időben az Egyesület munkáját irányítja; 
d.) dönt a rendes tagok és a pártoló tagok felvételéről; 

                 e.) előterjesztést tesz a választmánynak a közgyűlés összehívására és napirendjére; összehívja a 
választmányt, javaslatot tesz ülésének napirendjére, és gondoskodik a napirendi pontok 
előkészítéséről; 

 f.) kidolgoztatja és a választmány elé terjeszti az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát; 
 g.)  üléseit általában havonta tartja, de szükség esetén bármikor össze lehet hívni. Az elnökséget 

az elnök hívja össze általában írásban, a napirend egyidejű közlésével. Ha azt az ellenőrző 
bizottság vagy legalább 3 elnökségi tag a napirend megjelölésével írásban kéri (faxot és e-
mailt is beleértve), az elnök köteles egy héten belüli időpontra rendkívüli elnökségi ülést 
összehívni a meghívónak a kérés benyújtásától számított három napon belüli szétküldésével. A 
napirendnek tartalmaznia kell a kezdeményezők által kért napirendi pontokat; 

           h.)  tevékenységét éves munkaterv alapján végzi, üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
Határozatait írásban kell közölnie az elnökség, a választmány tagjaival és más érdekeltekkel; 

 i.) kidolgozza az Egyesület által megkötendő elvi megállapodásokat; 
 j.)  elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését és zárszámadását, 

valamint közhasznúsági jelentését; 
k.) javaslatot tesz a tiszteletbeli tagok személyére; 
l.) az alkalmazottak tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlójára nézve kötelező htározatokat is 

hozhat. 

(9) Ha az elnökségnek legalább 4 tagja 30 napon belül lemond, akkor az egész elnökség mandátuma 
megszűnik. Ez esetben az Egyesület képviseletét az ellenőrző bizottság elnöke veszi át, és ő 
legalább 45, legfeljebb 60 nappal későbbre rendkívüli közgyűlést hív össze új elnökség 
megválasztása céljából. Az így megválasztott elnökség tagjai addig vannak hivatalban, amíg a 
megszűnt elnökség megfelelő tagjainak mandátuma tartott volna. Az új elnökség megválasztásáig 
az ellenőrző bizottság csak halaszthatatlan ügyekben dönt, amelyekről a rendkívüli közgyűlésnek 
beszámolással tartozik. 

12. § AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

 (1) A közgyűlés 5 tagú ellenőrző bizottságot és hozzá 3 póttagot választ. Az ellenőrző bizottság tagjai 
nem lehetnek az elnökség és a választmány tagjai, illetőleg azoknak a Ptk. 685.§ (b) pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. Ha az ellenőrző bizottságból kiesik egy tag, akkor helyére az 
utolsó tisztújító közgyűlésen regisztrált szavazatsorrend szerint következő póttag, ill. az ő kiesése 
esetén az e szavazatsorrend szerint őt követő póttag kerül. 

 (2) Az ellenőrző bizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább 3 tagja jelen van.  

 (3)  Az ellenőrző bizottság a megválasztását követő első ülésén saját tagjai sorából megválasztja 
elnökét. 

 (4)  Az ellenőrző bizottság közvetlenül a közgyűlésnek van alárendelve, tagjai és a Ptk. 685.§ (b) 
pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik megbízatásuk időtartama alatt az Egyesületben más 
tisztséget nem viselhetnek, és nem állhatnak az Egyesülettel munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. 
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 (5)  Az ellenőrző bizottság tagjai és a Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik nem 
kaphatnak az Egyesülettől semmiféle juttatást, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint az Egyesület minden tagjának nyújtott, a 2. és 3. §-ban leírt 
célok szerinti juttatásokat. 

 (6)  Az ellenőrző bizottság 

a.) figyelemmel kíséri az Egyesület jogszabályok, valamint Alapszabály és Szervezeti és Működési 
Szabályzat szerinti működését; 

b.) ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az Egyesület költségvetésében 
jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználását; 

c.)   megvizsgálja az Egyesület zárszámadását, és véleményét közli a közgyűléssel; 
d.) fegyelmi eljárást indítványozhat az Egyesület tagjai és alkalmazottai ellen. 

 (7)  Az ellenőrző bizottság megállapítása és javaslata alapján az egyesület illetékes szerve köteles a 
megfelelő intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni, és minderről az ellenőrző 
bizottságot értesíteni. 

(8)  Az ellenőrző bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Választmány és az Elnökség 
ülésein, az elnöktől és a főtitkártól jelentést, az Egyesület alkalmazottaitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhetnek, továbbá betekinthetnek az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat 
megvizsgálhatják. 

 (9)  Az ellenőrző bizottság tevékenységéről jelentést tesz a választmánynak és a közgyűlésnek. 

 (10) Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A bizottság 
összehívásáról annak elnöke gondoskodik. 

 (11) Az ellenőrző bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. 

 (12) Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

  a.) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

  b.) az elnökségi tagok vétkességére utaló tény merült fel. 

 (13) Az intézkedésre jogosult vezető szervet az ellenőrző bizottság indítványára -- annak megtételétől 
számított harminc, elnökség esetében hét napon belülre -- össze kell hívni. Ha az összehívásról 
harminc napon belül nem történik intézkedés, akkor a testület összehívására az ellenőrző bizottság 
is jogosult.  

 (14) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet. 

13. § AZ ELNÖK ÉS AZ ELNÖKHELYETTESEK 

          (1)   Az elnök 

     a.)  az Egyesület központi szerveinek ülései között folyamatosan intézi  az  Egyesület ügyeit. 

     b.) gondoskodik a vezető szervek által hozott határozatok végrehajtásáról; 
c.) az elnökség két ülése közötti elnöki tevékenységéről az elnökségnek beszámol; 
d.) vezeti a választmány és az elnökség üléseit; 
e.) képviseli az Egyesületet; 
f.) gondoskodik arról, hogy az elnökség intézkedései összhangban legyenek a közgyűlés és a 

választmány határozataival; 
 g.) az elnökség felhatalmazása alapján elvi megállapodásokat köt. 

(2)  Az elnököt akadályoztatása esetén - annak időtartamára - az általa felkért elnökhelyettes, ennek 
hiányában az elnökség által ezzel megbízott elnökhelyettes helyettesíti. 

(3) Az elnök kiesése esetén a következő választmányi ülésig az elnökség által erre felkért 
elnökhelyettes látja el az elnöki teendőket, majd a választmány ideiglenes új elnököt bíz meg az 
elnökség javaslatának ismertetése után; a következő közgyűlés vagy véglegesíti ezt a megbízatást, 
vagy új elnököt választ. 

14.§ A FŐTITKÁR 

(1) A főtitkár 

a.) irányítja az Egyesület adminisztratív, gazdasági, ügyviteli szervezetét; 
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b.) biztosítja a közgyűlés, a választmány és az elnökség határozatainak, az Egyesületi 
tisztségviselők intézkedéseinek végrehajtásához és üléseihez szükséges személyi, tárgyi, 
ügyviteli, ügykezelési feltételeket; 

c.) gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről, iratkezeléséről; 
d.) gyakorolja az ügyvezető és a szociális ügyvivő kivételével az alkalmazottakkal szemben a 

munkáltatói jogokat, munkaviszony létesítése és megszüntetése esetében az elnökséggel 
egyetértésben; 

e.) nem elnökségi tagok számára költségtérítést, költségátalányt állapíthat meg; 
f.) gondoskodik a folyamatos és eseti adatszolgáltatásról az Egyesület szervei és tisztségviselői, 

valamint külső szervek számára. 

15.§  AZ ÜGYVEZETŐ 
(a) az Egyesület alkalmazásában áll, munkáltatója az elnök; 
(b) az Egyesületen belül és kívül egyaránt az elnök képviselője, az elnök 

helyett annak írásbeli meghatalmazásával bármilyen, az elnök 
hatáskörébe tartozó ügyben eljárhat; 

(c) hivatalból részt vesz az Egyesület központi vezető testületeinek ülésein; 
(d) utasíthatja a titkárságot különböző feladatok elvégzésére. 

16.§ MUNKABIZOTTSÁGOK 

(1) Az elnökség és a választmány egyes feladatok előkészítésére, kidolgozására, elvégzésére 
ideiglenes vagy állandó munkabizottságokat hozhat létre. Állandó bizottságként működik a fegyelmi 
és etikai bizottság, amelynek tagjait a választmány választja meg. 

(2) A munkabizottságok tevékenységükről kötelesek az elnökség, illetőleg a választmány határozatának 
megfelelően szóban vagy írásban jelentést tenni. 

(3) A munkabizottság elnökét a munkabizottság létrehozója jelöli ki, vagy ha erre nem került sor, tagjai 
maguk közül választják meg. 

 17.§ HELYI TAGEGYESÜLETEK 

 (1) A "helyi tagegyesületek" a NOE Alapszabályát elfogadó és rendes tagként belépő nagycsaládos 
egyesületek. 

 (2) A helyi tagegyesületek nagycsaládosok öntevékeny szervezetei, amelyek működési területükön 
alapszabályuknak megfelelően szervezik és mozgósítják tagságukat céljaik megvalósítására. 

 (3) A NOE-nak a helyi tagegyesületekre vonatkozó határozatai nem sérthetik azok önállóságát. A NOE 
egy helyi tagegyesület működési területén csak annak egyetértésével járhat el. 

 (4) A helyi tagegyesületek az egyesületi törvény alapján létesült jogi személyek. 

18.§ A NOE HELYI CSOPORTJAI 

(1) Az Egyesület legalább 10 tagja helyi csoportot hozhat létre. 

 (2) Helyi csoportot meghatározott, legfeljebb négyéves időtartamra lehet létesíteni. Az időtartam 
lejártakor a csoport fennállása szintén legfeljebb négy évre korlátlan alkalommal 
meghosszabbítható. Helyi csoport létrehozásáról, fennállásának meghosszabbításáról az 
elnökséget tájékoztatni kell.  

(3) A helyi csoport az Egyesület nevét a "helyi csoportja" toldattal jogosult használni. 

(4) A helyi csoport szervei 

a.) a tagjai összességéből álló taggyűlés; 
b.) a vezetőség, amely a taggyűlés által választott elnökből és vezetőségi tagokból áll. 

(5) A helyi csoport taggyűlésének vagy vezetőségének a határozatai nem állhatnak ellentétben az 
Alapszabállyal, ill. az Egyesület egyéb szerveinek határozataival. 

 (6) A helyi csoportok nem jogi személyek. 

 (7) A helyi csoportok az elnökség által rendelkezésükre bocsájtott eszközökkel gazdálkodnak. 

 (8) A helyi csoportok felügyeletét az elnökség látja el, amelynek azok évenként beszámolnak 
tevékenységükről. 

(9) Alapszabályt sértő tevékenység folytatása esetén az elnökség a helyi csoport működését 
felfüggesztheti. 
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(10) Az elnökség a helyi csoport működését megszüntetheti, ha annak taglétszáma legalább három 
hónapon keresztül 10 főnél kevesebb. 

(11) A helyi csoportok együttműködési formákat alakíthatnak ki, erről és rendezvényeikről tájékoztatják az 
elnökséget. 

19. §  ALÁIRÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI JOG 

(1) Az egyesület nevében az elnök egy személyben jogosult aláírni. Az egyesület nevében aláírásra 
jogosult még az elnökhelyettesek, a főtitkár, az ügyvezető és a titkárságvezető közül bármelyik kettő 
együttesen. 

(2) Az egyesület nevében utalványozási joggal rendelkeznek: az elnök, elnökhelyettesek, a főtitkár, az 
ügyvezető és a titkárságvezető közül bármelyik kettő együttesen. 

19. § AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

(1) Az Egyesület vagyoni-pénzügyi forrásai 

a.) a tagdíjak; 
b.) a pártoló tagok juttatásai; 
c.) közérdekű kötelezettség-vállalásból és egyéb forrásokból (pl. banki kamatból, pályázatok 

elnyeréséből) származó vagyoni értékek, juttatások; 
d.) az Egyesület által folytatott tevékenység nyereségéből származó hozzájárulás. 

(2) Az Egyesület a pénzügyi jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései, 
valamint éves költségvetése alapján gazdálkodik, és gazdálkodásáról zárszámadást készít. 

(3) Az Egyesület tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon, amellyel a vonatkozó pénzügyi 
rendelkezések és az Alapszabály keretei között önállóan gazdálkodik. 

(4) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a 2. és 3.§-ban leírtak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. 

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 3.§-ban leírt 
tevékenységekre fordítja. 

(6) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem felelnek az 
Egyesület tartozásaiért. 

20.§ VEGYES RENDELKEZÉSEK 

(1) Az Egyesület megszűnik, ha 

 a.) feloszlását a közgyűlés kimondja, 
 b.) más egyesülettel egyesül a közgyűlés határozata alapján, 

c.) a bíróság feloszlatja, 
d.) a bíróság megállapítja megszűnését annak következtében, hogy tagjainak száma tartósan 10 

fő alatt van, vagy az Egyesület egy évnél hosszabb idő óta nem fejt ki működést. 

(2) Megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a 
felszámolók feladata. 

(4) Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg és a vagyon 
hovafordításáról nem történt rendelkezés, a vagyon a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba 
kerül, és azt a nagycsaládokat, családalapítókat, gyermekeket szolgáló közérdekű célra kell 
fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

(5) Az Egyesület működését, a központi vezető szervek szervezetét, feladatait érintő, az 
Alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
kell meghatározni, amely nem állhat ellentétben az Alapszabállyal. 

A jelen Alapszabály az Egyesület alakuló közgyűlésén 1987. október 24-én elfogadott, azután többször, 
utoljára 2006. május 27-én módosított szöveg. 

Rendelkezései 2006. május 28-án lépnek hatályba. 

 


