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Az elnök levele 

Humanitárius katasztrófa van kibontakozóban 
Magyarországon. Gazdasági visszaesés és 
növekvő munkanélküliség Európa legmagasabb 
inflációjával kombinálva 1,5 millióra 
duzzasztotta a rendkívüli szegénységben élők 
sorát. Annak ellenére, hogy az EU tagállamok 
közül Magyarországon a legmagasabb az 
újraelosztás arány, a szegénységben élők száma 
4 millióra szökött fel - ez a lakosság 40%-a! 

Magyarországon a gyermekes családok sokkal 
nagyobb valószínűséggel élnek 
mélyszegénységben mint bármely más 
társadalmi réteg.  Emiatt döntött az Amerikai 
Ház Alapítvány (AHF) 2011 végén úgy, hogy a 
Magyar Vöröskeresztnek nyújtandó 
élelmiszersegélyekre koncentrál, melyekből 
Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod megye 
legszegényebb térségeinek rászoruló családjai 
részesülnek.  

2013 márciusában kiterjesztjük ezt a programot 
Szabolcs és Nógrád megye legszegényebb 
térségeire. Ennek következtében a Magyar 
Vöröskeresztnek napi 600 kg kenyeret és 1200 
liter tejet adunk át 950 család részére történő 
kiosztásra. Amint eddig is, a kenyeret és tejet 
helyi pékségektől és tejgyáraktól vásároljuk, s 
az élelmiszer ezt követően helyi kiosztóhelyekre 
kerül ahol a Magyar Vöröskereszt önkéntesei 
hetente 2 alkalommal osztják ki.    

2012-ben folytatódott a havi élelmiszer 
támogatás program, melynek keretében az AHF 
lisztet, cukrot, étolajat, s egyéb tartós 
élelmiszereket adományoz a Magyar 
Vöröskereszt Budapesti Igazgatóságának  
Budapest szegényebb kerületeiben élő rászoruló 
családjai és nyugdíjasai részére havi ill. 
kéthetenkénti kiosztásra. A program 2013 
végéig folytatódik.  

 

2012-ben az előző évi élelmiszer mennyiséget 
szállítottuk a Magyar Vöröskereszt budapesti 
nappali melegedőibe, hajléktalan szállóiba, az 5-
15%-os kiskereskedelmi élelmiszerár emelkedés 
mellett.  

A hétvégi élelmiszer programot kibővítettük, s 
így Budapest egy VIII. és X. kerületi iskolájából 
25 gyerek élelmiszercsomagot visz haza minden 
pénteken, az iskolai tízórai program körének – 
mely a támogatás források kevésbé hatékony 
formájának bizonyult szűkítésével.  

Szeretném köszönetemet kifejezni 
adományozóinknak ezekben a nehéz időkben is 
tanúsított nagylelkűségéért.  Nyugodtak 
lehetnek afelől, hogy támogatásuk elérte a 
leginkább szűkölködőket. 2012-ben a fent 
hivatkozott programokra elköltött 514.000 USD 
összeg több mint 90%-át élelmiszervásárlásra 
fordítottuk. További 4%-ot a Magyar 
Vöröskereszt adminisztratív költségeinek 
fedezésére költöttünk, 6%-ot pedig az AHF 
adminisztrációs kiadásaira fordítottunk.  

További 3 millió forinttal támogattunk olyan 
civil szervezeteket, melyek roma fiataloknak 
nyújtanak segítséget a korai nevelés terén ill. 
egyetemi ösztöndíjak által, valamint az 
előítéletek és szociális kirekesztés ellen 
küzdenek. Bízunk abban, hogy ezen programok 
sikere Magyarország 800.000 roma 
lakosságának helyzetének javításában másokat 
is arra ösztönöz, hogy támogassák ezeket a 
fontos célokat.  

Tisztelettel, 

 
 
Richard Field 
Elnök 



II. Humanitárius katasztrófa kialakulása  

Berzék településen, ahol élek, nagyon sok 

szegény ember él. Vannak olyan családok, akik 

a bútoraikat tüzelik el, hogy ne fagyjanak meg a 

gyermekeik, de sajnos ennivalóra nem jut nekik. 

 
2012-ben az átlag reálkereset közel 3%-kal 
esett. Mára minden 5 magyarból 2 
szegénységben él, közülük 1,5 millióan tartósan 
a létminimum alatt, ideértve a Magyar gyerekek 
22%-át. 
 
Beáta vagyok. 3 kiskorú gyermek beteg 

édesanyja és egyedül nevelem őket és azért 

kérem önöket, hogy segítsenek nekünk, mert már 

kétségbe vagyok esve, mert nem sok az 

élelmiszerünk se és már erre a télre sincs 

tűzrevalónk! 

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai 
szerint 2012-ben a Magyar gazdaság 1,7%-kal 
zsugorodott, a reálbérek 2,9%-kal csökkentek. A 
növekvő energiaárak és új adók miatt az infláció 
5,7% lett. A rekord mértékű szárazság miatt a 
gabonafélék és olajos magvak ára 19%-kal, a 
friss zöldségeké és gyümölcsöké 21%-kal ill. 
10%-kal nőtt. Decemberben a gabonafélék előző 
időszaki árához képest majdnem 40%-kal volt 
magasabb.  
 
A magyarok egyre kevesebbet esznek. 2002 és 
2011 (az utolsó év, melyre elérhetőek a 
statisztikák) az eves egy főre jutó 
kenyérfogyasztás 62,7 kg-ról 41,5kg-ra 
csökkent, a tejfogyasztásé 66,4 literről 50,6 
literre (bár ezt részben ellensúlyozta az egyéb 
tejtermékek – pl. sajt és joghurt – 
fogyasztásának növekedése). A húsfogyasztás 
60,7kg-ról 54,1kg-ra, a tojásé 195 db-ról 146 
db-ra esett.   
 
A KSH adatai szerint 2011-ben egy 3 
gyermekes, 2 szülős család létminimum szintje 
277.005,-Ft ($1,288) volt havonta. Ma egy 
vidéken élő, 2 vagy 3 gyermekes házaspár azért 
küzd, hogy havi 70.000,-Ft-ból ($325) vagy még 
kevesebből valahogy megéljenek. 

Feleségemmel Nyíregyházán élünk. Egyedüli 

jövedelmük amit az államtól kapunk a 3 gyerek 

után, ennek fele a közműszámlákra megy el. 

Marad 25.000,-Ft egy hónapra, amiből meg 

kellene élni.  Vannak napok, amikor éhesen 

megyek el itthonról, hogy a gyerekeknek ne 

kelljen.   

 
2011-ben az egy gyermekes családok átlagosan 
135.932,-Ft-ot ($632) költöttek élelmiszerre és 
nem-alkoholos italokra fejenként, vagyis napi 
372,-Ft-ot ($1.72). Összehasonlításképp, két 
szülőből és 3 vagy több gyerekből álló családok 
csak 120.245,-Ft-ot költöttek fejenként az 
évben, vagyis napi 329,-Ft-ot ($1.53).  
 
A statisztikák csak a helyzet egyik oldalát 
mutatják meg. Mert képtelenek a gyerekeket is 
etetni ill. a rezsi számlákat is fizetni, a Magyar 
háztartások ezreinél megszüntették a gáz és 
áramszolgáltatást, s az ivóvíz használatát is 
korlátozták náluk. A kifizetetlen közműszámlák 
családok ezreit fenyegetik csőddel.  
 
Mostanában egyszerűen nem jövök ki a pénzből. 

Miután a számlákat kifizetem, alig marad 

valami ételre. Csak kéthavonta tudok húst tenni 

az asztalra. Az unokám szeptemberben kezdi az 

iskolát. Nagyon beosztó vagyok de egyszerűen 

nincs elég pénz kettőnkre.  

 

Sajnos, még sok év eltelhet, amíg a Magyar 
gazdaság felépül s a helyzet javulni kezd. 
Akkorra a gyerekeknek egy teljes generációja az 
alultápláltság áldozata lesz, hacsak nem tesznek 
ez ellen.  
 
2010 és 2012 között az AHF 1,3 millió $ 
értékben adott élelmiszert a Magyar 
Vöröskeresztnek Magyarország szegényeinek 
történő kiosztásra. Célunk, hogy ez évben 
$600.000 értékben adományozzunk élelmiszert 
a tej és kenyér program jelentős kibővítésével. 
Tervezzük továbbá szegényeket és 
hajléktalanokat segítő magyar civil 
szervezeteket $100.000 összeggel támogatni.  

 
-2- 



III. Természetbeni és pénzügyi támogatások  
      2012-ben 
 
A. A Magyar Vöröskeresztnek nyújtott 
adományok 
 
2012-ben az AHF a Magyar Vöröskereszt 
Budapesti Igazgatóságát 22,4 millió Ft értékű 
élelmiszerrel támogatta, iskolák és melegedők 
segítése céljából. A támogatás tartalma: 
 
• Kenyér és zöldségek (zöldpaprika, retek, 

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

 
• Kenyér, felvágott, sajt, margarin, gyümölcs 

és zöldségek szállítása VI., VIII. és IX. 
kerületi iskolákba, kiegészítendő a gyerekek 
ebédjét.  

 
• Hétvégi élelmiszercsomagok minden héten, 

két iskola 25 diákja számára. A csomagok 
tartalmaznak 1 kg kenyeret, 1 kg felvágottat, 
500 g margarint, fél kg sajtot vagy 450 g 
szendvicskrémet, 1 kg almát, 4 db 
zöldpaprikát, 1 liter tejet és 1 liter 
narancslevet. Egy csomag költsége: 2.200,-
Ft. 

 
• 9,6 millió Ft értékű 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 of húskonzerv.  Egy csomag 
költsége:  2.150,-Ft. 

AHF 124.000 kg kenyeret és 248.000 liter tejet 
szállított a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-
Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
igazgatóságainak heti kétszer történő kiosztásra. 
500 család részére, 67,6 millió Ft értékben.  

Fentieken túl 6,1 millió Ft-ot költöttünk a 
Magyar Vöröskereszt 2012-ben felmerült 
adminisztrációs költségeinek fedezetére. A 

Magyar Vöröskereszt csepeli hajléktalan-
szállójának felújítását is támogattuk 700 ezer Ft-
tal.  

B. Oktatási programokkal 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 előtti 
programot működtet, melyekhez az AHF 2012. 
novemberben 1.418.750,-Ft-tal járult hozzá s 
2013. márciusban egy további, 5.000EUR-nak 
megfelelő összegű támogatást nyújt.  

2. UCCU Alapítvány 
 
Az UCCU önkéntesei középiskolákat és 
felsőfokú intézményeket látogatnak, s az 
előítélet okairól és hatásairól 90 perces 
interaktív foglalkozásokat tartanak. A tanulókat 
bátorítják a romákkal kapcsolatos érzéseik 
elmondására és kérdések feltevésére. AHF 
2012-ben 500.000,-Ft-tal támogatta az UCCU 
igyekezetét a roma gyerekek társadalmi 
integrációjának elősegítésére.  
 
3.  Roma Versitas 

A szervezet roma egyetemistáknak nyújt havi 
ösztöndíjat. AHF 2012-ben 380.000,-Ft-tal 
támogatta a szervezetet, 2013-ban 570.000,-Ft 
támogatást nyújt.  

4.  Kerecsend Község 

Kerecsend község iskola előtti és iskola utáni 
programot kínál térítésmentesen, a település 
lakóinak. Az iskola előtti program önkéntesei 
felkészítik a kicsiket az óvodára s a dolgozó 
rászorulók részére gyermekápolási szolgáltatást 
nyújtanak. A szülőket 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 2012-ben az AHF 700.000,-Ft 
támogatást nyújtott az Észak-magyarországi 
Kerecsendnek, 2013-ban további 300.000,-Ft-ot 
szán erre.  

C. Egyéb támogatások 

1. Arany Liliom Alapítvány 

2012-ben Cécsei Ilona a dolgozó szegényeket és 
a hajléktalanokat segítő, fontos munkáját 
1.860.000,-Ft-tal támogattuk.  

2.  AmCham Alapítvány 

500.000,-Ft-ot adományoztunk az Amerikai 
Kereskedelmi kamara alapítványának, mely 
összeg 2012-ben nevelőintézeti gyerekek nyári 
táborozását és 260 gyerek képességfejlesztését 
segítette konfliktuskezelésben, tanulásban és 
kommunikációban.   

IV. Tervek 2013-ra 

2012-ben összes kiadásunk $561.000 volt (1. 
melléklet). A Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-
Abaúj-Zemplén megyékben működő tej és 
kenyér programban résztvevő 500 család körét 
szándékozzuk bővíteni 450 Nógrád és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei családdal, összesen 
$538.000 tervezett 2013. évi költséggel. (2-4. 
mellékletek). 
 
Egyéb programjaink azok jelenlegi (inflációval 
korrigált) szintjén működnek tovább az év 
végéig, $180.300 tervezett költséggel (5. 
melléklet). 
 
A számos támogatást kérő megkeresésre 
válaszul az alapítvány vezetősége úgy döntött, 
$100.000 összegben támogat a szegénységet, 
hajléktalanságot és szociális kirekesztést 
megcélzó karitatív szervezeteket. A 
támogatások fele áprilisban kerül folyósításra, a 
március végéig beérkezett támogatási kérelmek 
és javaslatok alapján. A támogatások másik fele 

októberben kerül kifizetésre, a szeptember 
végéig beérkezett kérelmek alapján.  
 
2013 tervezett összes kiadása $937.000, melyből 
az AHF működési költsége  kevesebb mint 4%, 
$31.000.  
 
V. Mellékletek 
 
1. sz. melléklet: Kiadások összegzése (2012)  

Megnevezés Ft USD 
Bank költség          449.779      2.100 
Adminisztráció, bér       6.860.625    32.100 
Hajléktalan szálló 
felújítás 

   691.710      3.200 

Havi és kétheti 
élelmiszercsomagok  

      9.594.724    44.800 

Élelmiszer 
hajléktalan 
szállóknak, 
melegedőknek 

    12.209.046    57.000 

Élelmiszer 
iskoláknak 

    10.149.800    47.400 

Tej és kenyér     67.585.133  316.000 
Magyar 
Vöröskeresztnek 
nyújtott támogatások 

      6.114.375    28.600 

Egyéb civil 
szervezetek 
támogatása 

      5.708.750    26.600 

Egyéb          684.070     3.200 
Összesen:   120.048.012 561.000 
 
2. sz. melléklet: Átlagos havi nettó jövedelem  
      Budapesten és megyénként 
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3. sz. melléklet: Tej és kenyér adomány (2012) 
Megye Családok 

száma 
Költség 

Jász-Nagykun-Szolnok 250 160.000$ 
Borsod-Abaúj-Zemplén 250 156.000$ 
 
4. sz. melléklet: Tej és kenyér adomány (2013) 

Megye Családok 
száma 

Költség 

Jász-Nagykun-Szolnok 250 152.000$ 
Borsod-Abaúj-Zemplén 250 153.000$ 
Nógrád 225 125.000$ 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 225 125.000$ 
 
5. sz. melléklet: Budapesti élelmiszer támogatási  
      programok 

Program 2012 2013 
Nappali és éjjeli 
melegedők 

  57.000$    66.200$ 

Iskolai tízórai    28.500$    32.500$ 
Havi 
élelmiszercsomagok 

  44.800$    59.900$ 

Iskolai hétvégi 
csomagok 

  19.000$    21.700$ 

 
 


