
 
 
 
 
 
 

Amerikaiak a Magyarokért Közhasznú Alapítvány  
beszámolás  és közhasznú jelentés 

2010 
 

 
Az Alapítvány adószáma: 18023099-1-42 
 
Az Alapítvány nyilvántartási /sor/száma: 11.042 
 
Az Alapítványt a Fövárosi Bíróság a 2010. február 18-án kelt, 19. Pk. 61.194/2009/2. 
számú  VÉGZÉS-ben közhasznú szervezetnek minősítette. 
 
Az Alapítvány 2010. évi eredménye: 3.071 e.Ft. 
 
A mérleg 2010. évi főösszege: 3.976 e.Ft. 
 

                                                                   
   Balogh Gyula, a kuratórium elnöke 



 
1. Számviteli beszámoló 
 
A számviteli beszámoló a 3.(a) táblázatban található.  
 
2. Általános és közhasznú tevékenység  
 
Általános tevékenység 
 
Az Amerikaiak a Magyarokért Közhasznú Alapítvány 2010 ben alakult.  
Az Alapítvány sokrétű céljai közül tartós és közérdekű feladatának tekinti: 
 

 Az Amerika és Magyarország bemutatását, kölcsönösen a két ország imázs építését, 
Magyarország jó hírnevének erősítését Amerikában.  

 A magyar származású vagy érzelmű amerikaiakat ösztönözze, és elősegítse azon 
szándékaikat, hogy amerikai kapcsolataik és gazdasági lehetőségeik felhasználásával, az 
Alapítvány segítségével és céljaival összhangban a Magyarság számára hasznos és fontos 
lehetőségeket biztosítson, támogasson. 

  Amerikában a már bevált gyakorlati tapasztalatokat tudományos, technikai eredményeket, az 
üzleti, gazdasági élet bevált módszereit, ismereteit a magyarság számára hasznosítható 
módon az Alapítvány különböző eszközökkel igyekszik bemutatni. Ennek megfelelően 
Magyarországon és másutt amerikai és magyar szakemberek bevonásával ismeretterjesztő 
előadásokat, szakmai kiállításokat, konferenciákat, tréningeket szervez, feltárja azokat a 
lehetőségeket, amelyekkel az amerikai eredményesség Magyarországon is alkalmazható. 

 
Az Alapítvány céljai megvalósítása során elsősorban a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. tv. (továbbiakban Khtv.) 26.§-a szerint az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi. 
 
  
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ( 

Khtv.26.§ c.pont 1.) 
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Khtv.26.§.c.pont 2.) 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Khtv. 26.§ c) pont 4.) 
- kulturális tevékenység, (Khtv. 26.§ c) pont 5.) 
- kulturális örökség megóvása (Khtv. 26. § c) pont 6.)  
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv.26.§. c.pont 11.) 
- emberi és állampolgári jogok védelme (Khtv. 26. §. c) pont 12.) 
- magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határontúli magyarsággal 

kapcsolatos tevékenység ( Khtv.26.§.c.pont 13.) 
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a 

kapcsolódó szolgáltatások ( Khtv.26.§.c.pont. 18.) 
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - 

szolgáltatások ( Khtv.26.§.2c.pont 20.) 
 
 



Az Alapítvány 2010 évi közhasznú tevékenysége 
 
Magyarország nehéz gazdasági és szociális helyzetben van, az árvíz és belvízkárok országszerte 
mégjobban súlyosbitották  a körülményeket, az azonnali megoldásra váró feladatokat.  
 
Ennek érdekében az Amerikai Magyar Szövetséggel (American Hungarian Federation) 
együttműködtünk,  támogatást gyűjtöttünk Amerikában és Magyarországon. Az amerikai- magyarok 
önfeláldozó összefogásukkal, gyors segítségnyujtással adományt adtak át az Alapítványnak a kritikus 
helyzetbe kerültek megsegítésére. 
 
Árvízkárosultaknak segítségnyújtás 
 
Hét tonna árut gyűjtöttünk 
 
Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány elnöke és elnökhelyettese önkéntes munkájukkal 

segítették a rászorultakat. Több árvízkárosult falut gondjait feltárva, hét tonna árut gyűjtöttek 

össze, raktározták, és személyesen szállították le és adták át adományként  Szendrőre az 

Általános Iskolában.  

 

Balogh Gyula elnök, Dreisziger Zsuzsanna elnökhelyetttes  
a segélyek átadásakor 

 



100 árvízkárosult gyermeket segítettünk 

100 árvízkárosult gyermek üdültetéséről gondoskodtunk egy hétig Balatonon a Fonyódligeti 

Gyermektáborban, Borsodszirák, Edelény, Boldváról.   

 Az árvízkárosult falvakban az Alapítvány elnöke és elnökhelyettese személyesen 

folyamatosan többszöri alkalommal egyeztették az helyi igényeket és a gyermektábor 

szervezését. Ehhez sikerült a TakarékBank és az Országos Takarékszövetkezeti 

Szövetségnek a támogatást is elnyerni.  

 

 

 

 
Árvízkárosult termelőknek segítettünk 
 
Több faluban a gazdák és állattartók a csöd szélén áltak 
volna, mert az árvíz vagy belvíz elmosta a földjeiket, ha 
az Alapítvány nem állt volna melléjük.  Az alapítvány 2 
vezetöje ismét a helyszineken találkozva a gazdákkal 
felmérték a gondokat.  
 
Sajóvámos, Szendrő, Sajószentpéter, Szuhogy falvakban 
és Edelény városában több termelőnek a jövőévi 
újrakezdéshez vetőmagot (búzát, kukoricát), műtrágyát, 
valamint gázolajat adományként átadtunk.  Ennek 
érdekében a gazdák igényeinek együttes vásárlásokkor a 
beszerzési cégektől sikerült diskontot kapni. 
 



Magyar vidék felemelkedése  

A magyar történelemben meghatározó jelentőségű HANGYA Mozgalom nemzetmentő küldetésének 

mai aktualitását, ÚJ HANGYA  Mozgalom szervezését indítottunk el Tordason  majd a 
Parlamentben. Az árvíz és az ország más területén a nehéz helyzetben lévő gazdák segítségére  a 
helyi szövetkezetek kialakitássávak építjük ki.    

 

 

              Tordas az ÚJ HANGYA  mozgalom         Dr. Horváth János korelnök átadja Balogh  

     Inditása  Gyulának az ÚJ HANGYA  Mozgalom zászlóját 
a Parlament Felsőházi Üléstermében 

 

Magyar-Amerikai partnerkapcsolat építése 
 
Találmányok, szabadalmak bejegyzését, amerikai partnerkapcsolatot és piac szerzését 

kutattuk több államban Amerikában.     

Tiszafüreden amerikai államakból vendégek (New Jersey, Florida, Kalifornia, Arizona,Connecticut)   
a magyarok részvételével kapcsolatépítési rendezvényt tartottunk,  az Amerika Fügetlenségének 
Napján, Thanksgiving és az Amerikai Magyar Klub egy éves évfordulójának ünnepsége alkalmával.  
 

Magyar fiatalok oktatása-amerikai business etikai modellel 

Résztvett az Alapítvány elnöke “A Képzett Fiatalokkal a Jövõért!” - MICE Alapítvány programnak a 
fiatal  (16-17 éves) vállalkozó kiképzésében mint zsüritag.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.(a) Táblázat  
 
2010  számviteli beszámoló 
 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva, mert a  224-2000. (XII.19.) PM rendelet 
szerint nem köteles,  felesleges költség lenne az alapítványnak: 

 
                                                                                         Balogh Gyula, kuratórium elnöke 

 
 

 



 
 

                                                                                    Balogh Gyula, kuratórium elnöke 
 



 
 

 

                                                                                    Balogh Gyula, kuratórium  elnöke 

 



4. A költségvetési támogatás felhasználását; 
2010 -ben nem részesült központi költségvetési támogatásban 

 
5. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást 
 
Az alapítvány összes  tisztviselői önkéntesen végezték munkájukat, 
Időt és fáradtságot nem kímélve, hétvégeken is. 
 
 
Anyagköltség  
(pl. az árvizkárosultaknak élelmiszer vásárlás, 
 termelőknek üzemanyagköltség, irodaszer,stb)   1.737 e. Ft. 
 
Igénybevett szolgáltatások          4.088 e. Ft. 
(árvízkárosult gyermekek és egyéb csoportszállítás,  
szállás, külföldi kapcsolat, könyvelés,bérlet dij, stb.) 
  
Árvízkárosultaknak direkt átutalások      5.740 e. Ft. 

Pénzügyi müveletek ráforditása              184 e. Ft. 

Összes ráforditás       11.832 e Ft.  

Mezőgazdasági termékek –készlet       1.837 e Ft 

6.  a cél szerinti juttatások kimutatását  

Közhasznú törvény V.26c Közhasznú cél szerinti kimutatás, V.26c.2 Szociális tevékenység, 
 Alapítvány II.1. pont cél: szociális fellendülés 
 

 100 árvízkárosult gyermeknek egy heti tábor Fonyódligeten: 

 Csoportszálitási költség    1.040 e. Ft. 

 Somogy megyei gyermektábor költség  1.640 e. Ft. 

 Egyéb tábori események, költségek        355 e. Ft. 

 Utazási költségek a fel nem osztott költségekben elszámolva 

 10 tonna árúgyűtés és szállitási költség az árvíz károsultnak  

Utazási költségek a fel nem osztott költségekben elszámolva 

  

 Termelők árvízkárosultak direkt adómányok  5.740 e. Ft. 

vetőmag műtrágya, gázolaj, egyéb   

 

 Termelők árvíz károsultak egyéb:  

Mezőgazdasági termékek –készlet ami az árviz károsult termelöknek van véve  

        1.837 e. Ft.   

Utazási koltségek a fel nem osztott költségekben elszámolva 

  

 



V.26c.13 határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,  
Alapítvány II.1 pont cél  Amerikai magyar kapcsolatépítés, erősítés 
 

 Amerikai magyar kapcsolatépítés és kutatás a magyar gazdasági lehetőségek  Amerikával.  

 

Lehetöséget teremteni Amerikában a magyar találmányok, elismert értékeink bemutatására.  

Utazási költségek, szállás, egyéb       1.938 e. Ft.   

 Magyarországon Amerikai-magyar kapcsolat építési események       307 e. Ft. 

 
Közhasznúságú funkcionális működéshez szükséges  és egyéb adminisztráció költségek 
adminisztració, lógótervezés, brossurák, könyvelés, banköltség, utazás, védjegy, egyéb  
             810. e Ft.  
 
 
7. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértéke: 
 

1. 2010 ben nem részesült központi költségvetési támogatásban 
2. A helyi önkormányzattól kapott támogatás 30.000 forint 
3. Állami támogatást nem kapott 
 

 
8. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege. 
 
Az alapítvány összes  tisztviselői önkéntesen végezték munkájukat 


