


Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

1987 óta áll a családok szolgálatában. 

 

 Céljaink: közösségszervezés, értékfelmutatás, 

családsegítés, érdekképviselet 

 



Milyen tevékenységekből állnak a 

mindennapjaink? 
 

 Kedvezmények, adományok, használtcikkek és ruha 

börze, termelői piac  szervezése 

Szabadidős, közösségi és fejlesztő programok 

szervezése gyerekeknek, fiataloknak, családoknak 

Helyi egymást segítő közösségek megszervezése 

NOE és regionális irodák működtetése 

 Képzések, tréningek szervezése, közvetítése 

Adminisztrációs, anyagi háttér biztosítása, 

önkéntesek  



Üdülési formák nagycsaláddal 

Forma Létszám (fő)  Napok száma 

Családi hétvége  5-8 2-4 

Páros pihenés 2 2-4 

Nagy családi kiruccanás 10-30 2-4 

Családi nyaralás 5-8  
(több család együtt is) 

7-14 

Szervezett csoportos 
családi utazás 

20-50 1-3 

Táborok 30-80 4-7 



Nagycsaládosok speciális igényei, 

üdülési szokásai 
 

Mit kell figyelembe venni egy családi program szervezésekor? 
 

 Ár, időpont, férőhely, távolság, időjárás előrejelzés, 

betegség… 

 Külön, de együtt?! 

 Edzőtábor, néptánc tábor, baráti programok, munkahelyi 

határidők, kollégák, szomszédok szabadsága, 

nagyszülők programjai… 

  Vízpart, erdő, nyugalom, forgatag, nap, árnyék, 

kirándulás, semmittevés, vattacukor, vega kaja, sör-virsli, 

de mind egy helyen legyen… minden családtagnak más 

az igénye  





Nagycsaládosok speciális igényei, 

üdülési szokásai 
A nagycsaládosok sem egységes csoport, utazás szempontjából 

is eltérő szokásokkal és lehetőségekkel rendelkeznek.   

  

2015-ben végezett kutatás eredménye: 

-  Nagycsaládos tagjaink több mint fele nem teszi/teheti meg, 

hogy évente legalább egy hetet otthonától távol töltsön. 

-  A KSH adatai szerint a teljes magyar lakosságon belül még 

alacsonyabb azoknak az aránya, akik szabadidős utazást 

tesznek. 

(A KSH adatai szerint 2012-ben a kettő-négy tagú háztartásban élőknek 35-38%-a volt üdülni. ) 

- A háztartás méretének növekedésével a helyzet tovább romlik. 

- A 15-29 év közötti korosztályban 37% volt üdülni voltak. 

- Ehhez képest a NOE tag fiatalok között mért 56% kifejezetten 

magas. 

- A nagycsaládosok közel 70%-a belföldi úti célt választ! 













Nagycsaládosok speciális igényei, 

üdülési szokásai 
Mit szeretnénk, nem szeretnénk? 

Igen Nem 

Ugyanannyi pénzért, ugyanazt a szolgáltatást Előre nem jelzett extra  költségek gyerekek miatt 

Használható állapotú és méretű gyerek- és 
pótágyak 

Babaágy, etetőszék 5 évesnek  

Kisgyerekesek  és  sérült családtagok esetén 
akadálymentesítés 

Dohányzó gyerekszoba, szobák külön szinten, 
épületben 

Pótágyazható szobák, apartmanok, családi dupla 
szoba! 

Szobák külön szinten, épületben, étkezőasztal 
elszeparáltan a folyosón 

Családdal igénybe vehető szolgáltatások, 
programok. 

Családi parkoló, étkezőasztal, bevizsgált játszótér, 
gyermek biztos eszközök, sportszer kölcsönzés 

Gyermekek fogadására, ellátására képzett 
személyzet. 

Megjegyzések, sajnálat, kioktatás a család mérete 
miatt. 

Kedvezményes nagycsaládos csomagok, ajánlatok 











Köszönöm a figyelmet! 
 

 

Gyertyás János 

www.noe.hu;  

gyertyas.janos@gyor-ph.hu 

70/391-59-05 
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