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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult meg mintegy 150 család 
részvételével, azzal a céllal, hogy a társadalomban a nagycsaládokat érő előítéleteket 
megpróbálja megtörni, és fellépjen azon intézkedések ellen, amelyek hátrányos helyzetbe 
hozzák a gyermeket nevelő családokat. Ma már 15 000 tagcsaládja és  több, mint 300 helyi 
szervezete van. A szervezeti élet folyamatos növekedése nyomán regionális központokat is 
alakítottunk, jelenleg hat ilyen működik: Fót, Győr, Monor, Nyirád, Orosháza, Pécs és 
Püspökladány. 2007-ben elindult az Ifjúsági Tagozat szervezése. 
 
Az Alapszabályban rögzített célok kezdettől fogva változatlanok, sőt, egyre nagyobb 
jelentőséget nyernek: 
- az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett 
felelősség erősítése, 
- a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, 
- a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. 
 
A NOE tagjai azok lehetnek, akik 
- háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, 
- az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt 
vesznek azok megvalósításában. 
A sokszínű tagságot összetartó közös érték a család. 
A NOE pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól mentesen tevékenykedik, de együttműködik 
magánszemélyekkel, szerveződésekkel, illetve hatalmi tényezőkkel, ha az egyesület 
értékrendje szerinti célok megvalósításáról van szó.  
A NOE tevékenysége felöleli az emberi élet szinte minden területét. Ebből következően az 
egyesület nap mint nap igen szerteágazó kérdésekkel és problémákkal foglalkozik. Mint 
kiemelten közhasznú szervezet, nem csupán a szorosan vett tagsággal tartjuk a kapcsolatot, 
hanem mindenkivel, aki bármilyen okból hozzánk fordul segítségért.  
Az érdekvédelmi munka során kapcsolatot tartunk mindazon állami és kormányzati 
szervekkel, intézményekkel, amelyek a családpolitikát, a szociálpolitikát, az esélyegyenlőségi 
politikát, a foglalkoztatáspolitikát, az oktatást, az egészségügyet, a gazdasági és pénzügyeket 
irányítják, és igyekszünk a törvényhozást véleményünkkel, javaslatainkkal segíteni, általában 
nem csak a nagycsaládok, hanem lehetőleg minden család, a házasságra készülők és a fiatal 
családok érdekében is. Törekszünk arra, hogy jelen legyünk azokban a civil testületekben, 
amelyek szintén hatással lehetnek a közéletre, a törvényhozásra. Igyekszünk reagálni a 
körülöttünk zajló folyamatokra.  
Éves rendszerességgel három nagyobb országos rendezvényünk van, amelyeken általában 
több ezer fő vesz részt. Kétévente családkonferenciát rendezünk. 2006-ban Győrött tartottuk a 
Harmadik Európai Nagycsaládos Konferenciát. 
Együttműködünk más civil szervezetekkel is, amelyeknek céljai, értékrendje közel áll a 
miénkhez. Rendszeresen részt veszünk a civil társadalom megmozdulásain, hiszen fontosnak 
tartjuk a demokrácia fejlődését.  
Nem feledkezhetünk meg nemzetközi kapcsolatainkról sem. Ezek között kiemelkedő helyet 
foglal el a határon túli magyar családszervezetekkel való együttműködés. 2001-ben 



létrehoztuk a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét. Tagja vagyunk több olyan 
nemzetközi szerveződésnek is, amelyek a családok, illetve civil szervezetek fórumai. 
Alapítója vagyunk az Európai Nagycsaládos Szövetségnek. 
 
 
Mindezt miből finanszírozzuk? Tagjaink éves tagdíjat fizetnek, és a tagegyesületek is 
hozzájárulnak a költségvetésünkhöz. Sokan megtisztelnek minket azzal, hogy adójuk 1 %-át 
hozzánk irányítják. 
A legnagyobb tétel azonban az alapműködésünket segítő költségvetési támogatás, melynek 
egy részét az államtól átvállalt közfeladatok végzéséhez kapunk. Évente számos pályázatot 
nyújtunk be különböző programjaink megvalósítása érdekében. Vannak egyéb támogatóink is, 
akik örömünkre nem csupán az országos egyesületet, hanem helyi közösségeinket is segítik. 
Sok kisebb-nagyobb vállalkozásra, néhány multinacionális cégre és velünk szimpatizáló 
magánszemélyekre is számíthatunk. Az ő támogatásukat „Bölcső-díjjal” köszönjük meg. A 
közösségi munkában kiemelkedő tagjaink, valamint a családokért, a család értékének 
védelmében kiemelkedő munkát végzők NOE-díjat kapnak. A Családbarát Munkahely 
pályázaton évente különdíjat adunk. 2005-ben Családbarát Önkormányzat díjat alapítottunk, 
amelyet minden évben a Népesedés Világnapján nyújtunk át egy, a tagjaink által felterjesztett 
önkormányzatnak. 
A sokféle és folyton növekvő tennivaló között ragaszkodunk azokhoz az alapvető értékekhez, 
amelyek mentén a NOE létrejött. Bőven van mit tennünk az egészséges családok létrejöttéért, 
azok megtartásáért, a jövendő generáció erkölcsi neveléséért, a többgyermekes és a 
többgenerációs életforma társadalmi megítélésének megváltoztatásáért, azért, hogy a több 
gyermek vállalása természetes legyen. 
 
 
 
 
 


