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Az elnök levele 

Humanitárius katasztrófa van folyamatosan 
kialakulóban Magyarországon. Jóllehet a GDP 
1,1%-kal nıtt 2013-ban, az infláció magas 
maradt, köszönhetı a sokféle iparágra kivetett, 
de fogyasztókra áthárított adóknak. A 
szegénységben és/vagy szociális kirekesztésben 
élı magyarok száma növekedett, a 
melyszegenyseg tovább mélyült.  

A gyermekes családok élnek legnagyobb 
eséllyel mélyszegénységben, amiatt terjesztettük 
ki a “Gyermekszáj” programot 2013 
márciusában Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád 
megyére, azzal, hogy a heti két alkalommal 
történı kenyér és tej adományozás folytatódott 
Jász-Nagykun-Szolnok and Borsod megyében.  

A Magyar Vöröskereszt azon kérésére miatt, 
hogy a programba kerüljenek bele kétgyermekes 
ill. egyszülıs családok, kismértékben 
megnöveltük az átlagosan egy családra jutó 
kenyér és tej mennyiségét. Továbbra is helyi 
pékségektıl és tejgyáraktól vásároljuk az 
élelmiszert, mely a Magyar Vöröskereszt 
önkéntesei által kerül kiosztásra.  

2013-ban folytatódott tartós élelmiszerek (liszt, 
cukor, étolaj, stb.) szállítása a Magyar 
Vöröskereszt Budapesti igazgatóságainak, a VI, 
VII, VIII, IX., XIII. kerületben élı szegény 
családok részére történı kiosztás céljából.  

Továbbra is szállítottunk kenyeret, felvágottat, 
sajtot, gyümölcsöt és zöldséget több, a Magyar 
Vöröskereszt által fenntartott melegedıbe, 
hajléktalan szállóra.  

Iskolások hétvégi élelmiszer csomagjainak 
szállítása folytatódott a VIII. és X. kerületben, 
25 diák és családja javára.  

2013 volt az elsı év, amikor pályázatot 
hirdettünk meg civil szervezetek részére, 

különleges programjavaslatok támogatására.  
Összesen 11.175.000,-Ft-ot fizettünk ki 2013-
ban az ország különféle pontjain mőködı 
szervezeteknek, melyek a szegénység 
csökkentésén fáradoznak. (Lásd a Függeléket a 
programokról és az AHF döntéseit)  

2013-ban a közvetlen, családoknak nyújtott 
humanitárius támogatás is jelentısen nıtt. 
Néhány esetben a támogatásokat közüzemi 
költség hátralék vagy jelzálog tartozás 
csökkentésére fordították. Többnyire azonban 
élelmiszert, ruházatot, a gyermekeknek 
gyógyszert vásároltak belıle.  

Ismételten köszönetemet fejezem ki 
támogatóinknak nagylelkőségükért. Nyugodtak 
lehetnek afelıl, hogy a támogatásuk a leginkább 
rászorulókat érték el. A Magyar 
Vöröskeresztnek nyújtott, szegény családok és 
idısek élelmiszerrel való segítésével 
kapcsolatos, 2013-ban elköltött mintegy  
$750.000 91%-át közvetlenül az élelmiszer 
vásárlásra fordítottuk, 4%-át a Magyar 
Vöröskereszt költségeinek ellentételezésére, s 
mintegy 5%-ot a saját mőködésünkre.  

 

Tisztelettel, 

Richard Field 
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I. Kibontakozó humanitárius katasztrófa 

Kezdjük a jó hírrel. Magyarország bruttó hazai 
terméke (GDP) 1,1%-kal nıtt 2013-ban. 
Szokatlanul nagy mezıgazdasági terméshozam 
és energiaköltség csökkenés 2014-re csökkenı 
élelmiszerárakat kell, hogy eredményezzen.  

Minden más mutató romlik. Jóllehet a hivatalos 
statisztikák csökkenı munkanélküliséget 
mutatnak, ez nagyrészt a közmunkának és a 
becslések szerint mintegy 300.000 külföldön 
dolgozó, de hazai lakcímét megtartó magyarnak 
köszönhetı. 2013-ban átlagosan 129.000 fıt 
foglalkoztattak a közmunkában – 26.6%-os 
növekedés a 2012-es évhez képest.  

Az OECD és az Eurostat számai szerint a 
szegénységben élı magyarok száma 
megduplázódott 2009 és 2012 között. A 
magyaroknak most a 30%-a tapasztalja meg a 
szőkölködés formáját. A 6 év alatti gyermekek 
aránya, akiknek születi a nyolc általános iskolát 
vagy kevesebbet végeztek, s komoly anyagi 
gondok között élnek, a 2007-es 73%-ról 2012-
ben 78,5%-ra emelkedett. A csak középiskolát 
végzett szülık esetében ez az arány 23,8%-ról 
32%-ra emelkedett.  

A számok nem csak azt jelzik, hogy a 
szegényebbek még szegényebbek lesznek, de azt 
is, hogy Magyarország középosztálya 
zsugorodik. A középosztálybeli családok 70%-a 
a számadatok szerint nem tudja fizetni a 
számláit. szőkölködés formáját. A 6 év alatti 
gyermekek aránya, akiknek születi egyetemi 
vagy fıiskolai végzettséggel rendelkeznek, s 
komoly anyagi nehézségek között élnek, a 2007-
es 2,8%-ról 6,6%-ra emelkedett 2012-ben. 
Összehasonlításképp, Romániában és 
Bulgáriában ez az arány 2012-ben csak 4,3% 
volt.  

A legszegényebb 1 millió magyar esetében a 
tényleges jövedelem 10%-kal csökkent, havi 

25.000,-Ft-ra.   Ez a lefelé irányuló trend 
folytatódott 2013-ban. Ferge Zsuzsa szociológus 
szerint a szegénység az elmúlt 4 évben 
jelentısen növekedett, odáig, hogy néhány 
család havi 100USD-nek megfelelı összegbıl 
él. Ferge szerint “sokan esznek kevesebbet, sok 
gyerek és még több felnıtt fekszik le éhesen.  

2010 és 2013 között az egy fıre jutó 
reáljövedelem 3,5%-kal csökkent 
Magyarországon. Olyan idıszakban, amikor a 
legtöbb EU tagország növelte a közcélú 
támogatásokat, Magyarországon a munkanélküli 
ellátás 9 hónapról 3-ra csökkent, eltörölték a 
családok támogatását, a létfenntartáshoz 
szükséges minimum felénél kisebbre 
csökkentették az ellátásokat.  

A legszegényebb két millió esetében a 
reáljövedelem legalább 10%-kal csökkent. 
2010-ben a legszegényebb egy millió ember 
havi jövedelme 25.000Ft volt, az ma 22.000Ft-
ot ér.  

A családi pótlék mértéke 2008 óta nem 
emelkedett, s azóta egyötödét elvesztette. 
Három gyermekes jobbmódú családok 
100.000Ft-ot kapnak a személyi jövedelemadó 
kedvezménybıl, egy vagy kétgyermekes 
családok 10.000Ft-ot vagy 20.000,-Ft-ot, 
feltéve, ha valamelyik szülı dolgozik.  

A csökkenı jövedelmek képtelenek teszik a 
családokat arra, hogy gyermekeiknek megadják 
azt a támogatást, ami a tanulmányok sikeres 
befejezéséhez szükségesek. 2011 és 2013 között 
a 15 és 17 év közötti fiatalok száma, akik nem 
tanultak s nem is dolgoztak, hatszorosára 
növekedett, 6%-ra. Az elmúlt három évben az 
iskolát elhagyó gyerekek száma drámaian 
megnövekedett.  
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II. Természetbeni és pénzügyi támogatások 
2013-ban 
 
A. A Magyar Vöröskeresztnek nyújtott 
adományok 
 
2013-ban az AHF a Magyar Vöröskereszt 
Budapesti Igazgatóságát 39,8 millió Ft értékő 
élelmiszerrel támogatta, iskolák és melegedık 
segítése céljából. A támogatás tartalma: 
 
• Kenyér és zöldségek (zöldpaprika, retek, 

újhagyma), felvágott, sajt, gyümölcs, 
margarin, heti kétszeri szállítással nappali és 
éjjeli melegedıkbe a VIII., X., XIII., XIX. és 
XXI. kerületbe.  

 
• Kenyér, felvágott, sajt, margarin, gyümölcs 

és zöldségek szállítása VI., VIII. és IX. 
kerületis iskolákba, kiegészítendı a gyerekek 
ebédjét.  

 
• Hétvégi élelmiszercsomagok minden héten, 

két iskola 25 diákja számára. A csomagok 
tartalmaznak 1 kg felvágottat, 500 g 
margarint, fél kg sajtot vagy 
szendvicskrémet, májast, 1 kg almát, 4 db 
zöldpaprikát, 1 liter tejet és 1 liter 
narancslevet. Egy csomag költsége: 2.600,-
Ft. 

 
• 16,7 millió Ft értékő tartós élelmiszer 

kéthetente vagy havonta kiosztva budapesti 
rászorulóknak. A csomagok tartalma: 1 kg 
liszt, 1 kg búzadara, 1 kg cukor, 500 g tészta, 
1 liter étolaj, 1 liter tej, 500 g lencse vagy 
bab, 400 g húskonzerv.  Egy csomag 
költsége:  2.250,-Ft. 

AHF 202.000 kg kenyeret és 404.000 liter tejet 
szállított a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-
Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
igazgatóságainak heti kétszer történı kiosztásra. 

950 család részére, 111 millió Ft értékben, a 
„Gyermekszáj” program keretében.  

Fentieken túl 9,9 millió Ft-ot költöttünk a 
Magyar Vöröskereszt 2013-ban felmerült 
adminisztrációs költségeinek fedezetére. A 
Magyar Vöröskereszt csepeli 
hajléktalanszállójának felújítását is támogattuk 
232 ezer Ft-tal. Ezen felül 500.000,-Ft 
támogatást nyújtottunk lábbelik vásárlására ill. 
1.000.000,-Ft-ot az árvizek okozta károk 
enyhítésére.  

B. Oktatási programokkal, tevékenységekkel 
kapcsolatos hozzájárulások 

1. Roma Oktatási Alap. 

Tanulmányok mutatják, hogy a kisgyerekek 3 
éves korukig meghatározó kognitív, fizikai, 
szociális és érzelmi képességeket fejlesztenek 
ki. Minél fejlettebbek ezen képességek, annál 
jobban teljesítenek a gyerekek az iskolában. A 
Roma Oktatási Alap számos iskola elıtti 
programot mőködtet, melyekhez az AHF 2013. 
márciusban 1.518.350,-Ft-tal járult hozzá.  

2. UCCU Alapítvány 
 
Az UCCU önkéntesei középiskolákat és 
felsıfokú intézményeket látogatnak, s az 
elıítélet okairól és hatásairól 90 perces 
interaktív foglalkozásokat tartanak. A tanulókat 
bátorítják a romákkal kapcsolatos érzéseik 
elmondására és kérdések feltevésére. AHF 
2013-ban 900.000,-Ft-tal támogatta az UCCU 
igyekezetét a roma gyerekek és menekültek 
társadalmi integrációjának elısegítésére.  
 
3.  Roma Versitas 

A szervezet roma egyetemistáknak nyújt havi 
ösztöndíjat. AHF 2013-ban 475.000,-Ft-tal 
támogatta a szervezetet.  
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4.  Kerecsend Község 

Kerecsend község iskola elıtti és iskola utáni 
programot kínál térítésmentesen, a település 
lakóinak. Az iskola elıtti program önkéntesei 
felkészítik a kicsiket az óvodára s a dolgozó 
rászorulók részére gyermekápolási szolgáltatást 
nyújt. A szülıket is felkészítik az iskolakorú 
gyerekek nevelési igényeire. Az iskola utáni 
program önkéntesei segítenek a házi feladatban, 
kiscsoportos foglalkozásokat tartanak, 
személyes tanácsadást nyújtanak, 
kommunikációs és konfliktus kezelési 
készségeket tanítanak. Ezen programok 
segítésére 2013-ban az AHF 300.000,-Ft 
támogatást nyújtott az Észak-magyarországi 
Kerecsendnek.  

5. Wesley János Óvoda  

2013. decemberben 500.000,-Ft-tal támogattuk a 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 
által fenntartott Wesley János Óvodát.  

C. Pályázati úton nyújtott támogatások 
(részletesen a Függelékben) 

2013. tavaszán pályázatot írtunk ki nonprofit 
szervezetek részére. A nyertes pályázatokra 
2013-ban 11.175.000,-Ft-ot utaltunk át, az 
alábbiak szerint: 

Polgár Alapítvány 350 000 
Magyarországi Falusi Cigányok Mg-i 
Szövetsége 996 000 
Kijárat Egyesület 500 000 
Edelényi Fiatalokért Közhasznú Egyesület 511 000 
Debreceni SZETA 996 600 
Ars Longa Alapítvány 986 000 
Sensus Caritas Nonprofit Kft. 1 000 000 
Roma Parlament Encsi Tagszervezete 870 000 
Vilmány Községi Roma Nık Egyesülete 957 800 
Özv. Katona Imréné Alapítvány 372 000 
Wojtyla Ház Nonprofit Kft.  500 000 
Magyar Vöröskereszt 940 800 
Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesület 50 000 
Ne Engedj El Közhasznú Egyesület 998 800 

Zempléni Ifjúságért Egyesület 146 000 
Oltalom Karitatív Egyesület 1 000 000 
 

D. Egyéb támogatások 

1. Arany Liliom Alapítvány  

2013-ben Cécsei Ilona a szegényeket és a 
hajléktalanokat segítı, fontos munkáját 
2.015.000,-Ft-tal támogattuk. 

2. Lónya Község 

Lónya Község szegény családjait 2013. 
márciusban 973.000,-Ft értékő 
élelmiszercsomaggal támogattuk.  

Egyéb, kisösszegő támogatásokat 3.040.000,-Ft 
összegben nyújtottunk.  

III. Tervek 2014-re 

2013-ban összes kiadásunk $865.464 volt (1. 
melléklet). A Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-
Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyékben mőködı „Gyermekszáj” 
programban résztvevı 950 család körét 
szándékozzuk bıvíteni mintegy 200 családdal, 
összesen $788.000 tervezett 2014. évi 
költséggel. (2-3. mellékletek). 
 
Budapesten kiosztásra kerülı tartós 
élelmiszercsomagok számát a 2012-es havi 680-
ról 860-ra kívánjuk növelni, továbbá a nappali 
melegedıkbe is több élelmiszert szállítunk. Így 
budapesti programjaink (a várható inflációt is 
figyelembe véve) 2014-ben $239.200 tervezett 
költséggel (4. melléklet) mőködnek.  
 
Mintegy 92.000$ összegben tervezünk 
pályázatot kiírni ill. már mőködı programokat, 
szervezeteket támogatni.  
 
2014 tervezett összes kiadása $1.236.000, 
melybıl az AHF mőködési költsége  kb. 3%, 
$35.800.  
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IV. Mellékletek 
 
1. sz. melléklet: Kiadások összegzése (2013)  
 
 

Megnevezés Ft USD 
Bank költség       1.072.795 4.818 
Adminisztráció, bér       7.728.198 34.709 
Pályázatok   11.175.000 50.189 
Havi és kétheti 
élelmiszercsomagok  

   16.690.199 74.958 

Élelmiszer 
hajléktalan 
szállóknak, 
melegedıknek 

    16.111.609 72.360 

Élelmiszer 
iskoláknak 

    6.970.399 31.305 

Gyermekszáj 
program 

  111.292.737 499.833 

Magyar 
Vöröskeresztnek 
nyújtott támogatások 

    11.732.124 52.705 

Egyéb civil 
szervezetek 
támogatása 

      6.291.244 28.255 

Egyéb       3.639.934 16.347 
Összesen:   192.704.239 865.479 
 
 
2. sz. melléklet: Tej és kenyér adomány (2013) 
 
 

Megye Családok 
száma 

Költség 

Jász-Nagykun-Szolnok 250 148.856$ 
Borsod-Abaúj-Zemplén 250 147.082$ 
Nógrád 222 104.376$ 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 231 99.653$ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. sz. melléklet: Tej és kenyér adomány terv 
(2014) 
 

Megye Családok 
száma 

Költség 

Jász-Nagykun-Szolnok 300 206.000$ 
Borsod-Abaúj-Zemplén 300 204.000$ 
Nógrád 282 197.000$ 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 281 181.000$ 
 
4. sz. melléklet: Budapesti élelmiszer támogatási 
programok 
 

Program 2013 2014 
Nappali és éjjeli 
melegedık 

  72.360$   96.525$ 

Iskolai tízórai    21,088$    21.720$ 
Havi 
élelmiszercsomagok 

  74.958$   110.435$ 

Iskolai hétvégi 
csomagok 

  10.217.$    10.520$ 
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Függelék: AHF pályázati kiírás, 2013 

Az alábbi pályázati felhívást tettük közzé 2013. 
március 27-én, angolul és magyarul a 
www.amerikaihazalapitvany.hu weboldalon: 

Az American House Foundation (1377-C 
Spencer Ave., Lancaster, Pennsylvania, 17603, 
USA) pályázatot hirdet a szegénység ellen 
küzdı, Magyarországon bejegyzett 
magánalapítványok és egyéb civil szervezetek 
részére.  

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. április 
15-ig, az info@amerikaihazalapitvany.hu mail 
címre megküldve.  

A pályázaton elnyerhetı vissza nem térítendı 
támogatás összege: legalább 100 ezer Ft, 
legfeljebb 1 millió Ft. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

- pályázó alapító okirata és bejegyzésének 
igazolása 

- aláírási címpéldány 

- pályázó tevékenységének és az elnyerni kívánt 
összeg felhasználási céljának rövid leírását 

- költségvetés és pénzügyi terv 

- javaslat a támogatás felhasználásának 
ellenırzésére 

- a pályázó illetékes testületének döntése a 
pályázaton történı indulásról és az esetlegesen 
elnyert összeg kiírás szerinti felhasználására 
vonatkozóan, ilyen testület hiányában a pályázó 
vezetıjének e tárgyú nyilatkozata 

A sikeres pályázók 2013. május 06-ig kerülnek 
értesítésre támogatási szerzıdés megküldésével.  

Támogatási szerzıdések megkötésének 
határideje: 2013. május 31.  

A támogatási szerzıdésben pályázó 
aláírója/aláírói kezességet vállalnak a 
támogatásnak a szerzıdésben foglalt 
felhasználásáért.  

Támogatások kifizetésének kezdete: 2013. 
június 05. 

A kiíró fenntartja magának a jogot saját belátása 
szerint a pályázatokat elbírálni, továbbá a már 
folyósított támogatást részben vagy egészben 
visszakérni, amennyiben megítélése szerint a 
pályázó a támogatást nem a szerzıdésben 
megjelölt célra fordította. 

Egy hónapon belül 22 pályázat érkezett be, 
19.808.500Ft támogatási összeg igénylésével. 
Az alapítvány vezetısége 50.000USD 
támogatást ítélt meg, mely akkori árfolyamon 
mintegy 11MFt volt. Alábbiakban 
összefoglaljuk a kérelmeket ill. feltételeinket a 
támogatások nyújtásához. 

 

1.  Zagyvapálfalvai Ifjak Sportegyesület, 
alapítva 2012-ben. Támogatási igény: 
150.000Ft, egy 50m2-es helyiség bérlésére,  15 
hónapon keresztül, szabadidıs, kultúrális 
tevékenység, sport végzésére.  Pályázat 
jóváhagyva, az ingatlant a támogatás nyújtása 
elıtt alkalmassá kell tenni a tevékenységre.   

2.  Magyar Vöröskereszt Budapesti 
Igazgatósága. Támogatási igény: 940.800,-Ft, 
három budapesti nappali melegedı felváltva 
történı, szombatonkénti nyitvatartására, 
májustól októberig, 120 fıvel számolva. A 
pályázat jóváhagyva, AHF rendszeresen 
ellenırzi a mőködést.  
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3.  Magyar Vöröskereszt Budapesti 
Igazgatósága. Támogatási igény: 988.750,-Ft, 
szociális önkéntes tevékenység és kertápolás 
céljára. A programban kb. 70 ember 30 napot 
töltött volna el önkéntes tevékenységgel, annak 
érdekében, hogy jövedelempótló támogatáshoz 
hozzájussanak. Az önkéntes tevékenységet egy a 
XIX. kerületi, a Magyar Vöröskereszt 
melegedıje közelében lévı közösségi kertben 
végezték volna. A kérelem elutasításra került.  

4. Wojtyla Ház, katolikus, karitatív szervezet, 
alapítva 2009-ben, Kecskeméten. Támogatási 
igény: 1 millió Ft, alaptevékenység (szociális, 
kulturális) költségeihez való hozzájárulásra. 
Önkéntesek szociális, jogi és egészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtanak szegényeknek, 
egyhetes nyári tábor gyerekeknek. A pályázat 
részben jóváhagyva, 500.000,-Ft összegben.  

5.  „"Özvegy Katona Imréné" Jótékonycélú 
Alapítványa, alapítva 1990-ben, Gyırött.  based 
in Gyır.   Támogatási igény: 744.000,-Ft, 
készségfejlesztı nyári táborra, gyerekek részére. 
A pályázat részben jóváhagyva, 372.000,-Ft 
összegben.  

6.  Vilmány Községi Közéleti Roma Nık 
Egyesülete, alapítva 2001-ben. Támogatási 
igény: 1 millió Ft, malacok és takarmány 
vásárlására. A kérelmezı 40 malacot adott volna 
20, állattartáshoz értı, a megfelelı 
körülményekkel rendelkezı szegény családnak. 
A malacok egy részét hizlalás után 
élelmiszerként, másik részét továbbszaporítva 
hasznosítanák. A pályázat jóváhagyva, azzal, 
hogy a malacokat felnövésük után lehet levágni, 
s az eredeti állományszámot meg kell ırizni.  

7.  Magyarországi Roma parlament Encsi 
tagszervezete, alapítva 2001-ben. Támogatási 
igény: 770.400,-Ft, vetımagokra kiskertekben 

történı felhasználásra Encsen, Fügödön, 
Abaújdevecseren, mintegy 300 család javára. A 
pályázat jóváhagyva, kiegészítve 870.000,-Ft-ra, 
azzal, hogy kérelmezı felelısséget vállalt azért, 
hogy az öntözési lehetıség minden 
kedvezményezett esetében biztosítva legyen.  

8. Fügödi Romák Független Szervezete, alapítva 
2010-ben. Támogatási igény: 952.400,-Ft, 
élelmiszer csomag adományozására 400 család 
részére. A pályázat elutasítva. 
 

9.   Arany Liliom Alapítvány, alapítva 2010-
ben. Támogatási igény: 960.000,-Ft, 4 fiatal 
számlára ösztöndíj céljára. A pályázat elutasítva. 
 

10. Sensus Caritas, 2013-ban alapított nonprofit 
Kft. Támogatási igény: 1.000.000,-Ft közösségi 
fızésre, 5 borsodi  településen, a nyári 
hónapokban. A pályázat jóváhagyva,  
a fızéseket AHF ellenırzi.  

11. Sensus Caritas. T, founded in 2013.  
Támogatási igény: 1.000.000,-Ft biobrikett 
gyártásra. A pályázat elutasítva. 
 

12.  Ars Longa Alapítvány, alapítva 1992-ben. 
Támogatási igény: 986.000,-Ft, malacok és 
elınevelt baromfi kiosztása 18 családnak, 
hústermelés céljából. A pályázat jóváhagyva, 
azzal, hogy a kedvezményezetteknek az 
állattartási feltételekkel rendelkezniük kell.  

13.   Debreceni Szegényeket Támogató 
Alapítvány, létrehozva 1994-ben. Támogatási 
igény: 996.600,-Ft, a kérelmezı által 
üzemeltetett családok átmeneti otthonában élı 
gyermekek számára fejlesztıpedagógiai, pozitív 
énkép kialakulását segítı terápiás 
foglalkozásokra.  A pályázat jóváhagyva. 

14. Edelényi Fiatalokért Közhasznú Egyesület, 
alapítva 2010-ben. Támogatási igény: 511.000,-
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Ft közösségi fızésre 50 fı részére, heti 
gyakorisággal, júniustól szeptemberig. A 
pályázat jóváhagyva, a fızéseket AHF ellenırzi. 

15. Kijárat Egyesület, alapítva 2010-ben 
Budapesten, a XVIII. kerületben. Támogatási 
igény: 1.000.000,-Ft szegény családok javára 
élelmiszercsomagok és egyéb alapvetı cikkek, 
közmőtartozások rendezése. A pályázat 
jóváhagyva, tartozások fizetése közvetlenül AHF 
által.  

16. Roma Tehetségsegítı Közhasznú Egyesület, 
alapítva 2012-ben. Támogatási igény: 
1.000.000,-Ft, tíz tehetséges roma fiatal 
ösztöndíjjal való támogatására.  
A pályázat elutasítva. 
 
17.  Magyarországi Falusi Cigányok 
Mezıgazdasági Szövetsége, alapítva 1997-ben. 
Támogatási igény: 996.000,-Ft, fóliasátorra, 
zöldségtermesztésre.  A pályázat jóváhagyva.  

18.  Misszió Alapítvány, alapítva 1991-ben. 
1991.  Támogatási igény: 900.000,-Ft csoportos 
pszichodráma foglalkozásokra.   A pályázat 
elutasítva. 
 
19.  Polgár Alapítvány, alapítva 2007-ben. 
Támogatási igény: 1.000.000,-Ft iskjolaszerek, 
egyéb adományok tárolására, szállítására, 2013. 
augusztustól 2014. februárig. A pályázat részben 
elfogadva, 500.000,-Ft összegben.  

20. Szabó Gábor Emlékére Közhasznú 
Alapítvány, alapítva 2011-ben. Támogatási 
igény: 924.550,-Ft sportfelszerelésekre. A 
pályázat elutasítva. 
 

21.  Ne Engedj El Közhasznú Egyesület.   
Támogatási igény: 988.000,-Ft lakóházak 
tisztasági festésére Fulókércsen. A pályázat 
jóváhagyva, azzal, hogy a festés elıtti és utáni 
állapotot is dokumentálni szükséges.  

 
22. Oltalom Karitatív Egyesület.  Támogatási 
igény: 1.000.000,-Ft. A pályázat jóváhagyva. 
 


