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A közel 22 ezer szervezetet számláló alapítványi szektoron belül 2011-ben összesen 4453 
hazai alapítvány osztott adományokat más szervezetek számára a KSH adatai szerint. Rá-
adásul, ha figyelembe vesszük, hogy az összesen 8000 magyar adományosztó non-profit 
szervezet közül, mindössze 1142 nyújt évente 5 millió forintnál nagyobb értékben támoga-
tásokat más szervezetek számára, egyértelmű, hogy nagyon szűk a köre azoknak a klasz-
szikus civil szervezeteknek, amelyek képesek részt venni a hazai non-profit szektor és a 
különböző társadalmi ügyek finanszírozásában. 
Ennek elsődleges oka a civil és ezen belül az alapítványi szektor tőkehiánya, ami főleg tör-
ténelmi okokra vezethető vissza. 
A nemzetközi alapítványi szektor történetét áttekintve elmondhatjuk, hogy bár az egyházi, 
majd a világi, elsősorban a céhekhez, illetve később az ipari vállalkozásokhoz, nagyvállal-
kozókhoz köthető támogatást nyújtó intézmények, alapítványok már több száz éves múltra 
tekintettek vissza mind Európában, mind az Egyesült Államokban, az igazi fordulatot az 
alapítványok fejlődésének szempontjából az első és a második világháború jelentette. 
Egyrészt már az I. Világháború alatt, majd később a gazdasági világválság idején erős 
nyomás nehezedett a vállalatokra és tulajdonosaikra, hogy erőforrásaikat ők is bocsássák 
rendelkezésre a társadalmi, szociális problémák enyhítésére, ami elsősorban az USA-ban 
vezetett az alapítványi szektor növekedéséhez. Ezt a folyamatot erősítette tovább a válla-
lati adományozások kapcsán 1936-tól elérhető adócsökkentés.  Az 50-es évek második 
felétől már egy kifejezetten virágzó periódus köszöntött be az Egyesült Államokban, amikor 
jelentős magán- és vállalati tőkék áramlottak az alapítványi szektorba, így egyre nagyobb 
számban jöttek létre a vállalati alapítványok is. Ma már szinte minden jelentősebb, globális 
tevékenységet végző amerikai nagyvállalatnak van saját alapítványa, amelyek sok esetben 
határon átnyúló támogatásokat is nyújtanak. 
 

Európában az alapítványi szektor hasonló megerősödése hosszabb időt vett igénybe, mi-
vel a II. Világháború pusztítása az alapítványok vagyonát és ezáltal működését is súlyosan 
érintette a kontinens legtöbb országában, illetve a jóléti államok kialakulásával az állam 
szerepe is megnövekedett a társadalomnak nyújtott szolgáltatások terén. A változás a 80-

as évek végére következett be, ugyanis ekkorra álltak rendelkezésre ismét olyan mértékű 
magán és vállalati erőforrások, amelyek már jelentős támogatói tevékenységeket tettek 
lehetővé, illetve számos olyan gazdasági, politikai változás játszódott le, amely komoly ke-
resletet támasztott az alapítványi támogatások, szolgáltatások iránt.  
 

Európa keleti régiójában, így Magyarországon a fentiektől jelentősen eltérő folyamatok ját-
szódtak le. A II. Világháború természetesen itt is súlyos csapást mért a létező alapítvá-
nyokra, illetve pár éven belül jogilag is ellehetetlenedett a szektor. 1949 után alapítványt 
csak az alapítvány célja szerint érdekelt miniszter jóváhagyásával lehetett létrehozni, és 
1959-et követően az alapítványt, mint jogintézményt is megszüntették. Az egypártrendszer 
idején az alapítványi élet gyakorlatilag megszűnt, a háború előtti jelentős alapítványi va-
gyon pedig nagyrészt az állam tulajdonába került. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a 
cégek nem vállaltak szerepet egyáltalán a jóléti szolgáltatások terén: bár nem önkéntes 
jótékonyságként, de számos cég tartott fenn és támogatott kulturális, egészségügyi és 
szociális intézményeket és működött együtt a helyi tanácsokkal.  

Bevezető 
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Ebben a struktúrában a rendszerváltást megelőző évek hoztak csak változást. Az 1980-as évek má-
sodik felében a fokozatosan puhuló politikai közegben az egyre erősebben jelentkező társadalmi 
igény, a társadalmi környezet megváltozása már éreztetni kezdte hatását és 1987. szeptember 1-től 
ismét lehetővé vált az alapítványtétel. 
Az 1990. évi I. törvény megszűntette azt az alapítványokra vonatkozó korlátozást, amelynek értel-
mében alapítványt csak a tevékenysége szerint illetékes állami hatóság engedélyével lehetett létre-
hozni, s az ugyanebben az évben hatályba lépett adótörvények rendkívül kedvező feltételeket bizto-
sítottak a kialakulóban lévő hazai nonprofit szektor működéséhez. 
Az új adótörvények értelmében a nonprofit szervezetek alaptevékenysége adómentességet élve-
zett. Az alapítványoknak nyújtott vállalati és lakossági adományok levonhatók voltak az adóalapból, 
és adómentesek voltak az alapítványok által kifizetett ösztöndíjak is.  
A politikai, jogi és gazdasági környezet kedvező változása látványos növekedést hozott, bár a nonp-
rofit szektor anyagi forrásainak biztosítását ez önmagában még nem volt képes megoldani. A hazai 
magánvagyonok, egy-két kivételtől eltekintve, még 20 év elteltével sem játszanak jelentős szerepet 
a civil szervezetek és a lakosság támogatásában, így a napjainkban is jelentős külföldi támogatások 
mellett, elsősorban a vállalati szektor jelent meg fontos finanszírozóként Magyarországon. 
A 90-es évek elején a CSR fogalma ugyan még ismeretlen volt, de az, hogy a vállalatok szerepvál-
lalása a kultúra, az egészségügy, a sport és az oktatás területén lényegében a rendszerváltás előtti 
időszakban is megmaradt, természetessé tette, hogy az újonnan megalakuló alapítványok, egyesü-
letek egyik fontos támogatójává a hazai cégek váltak. Emellett számos vállalat- részben a rendkívül 
kedvező adótörvények hatására- maga is alapítványokat hozott létre, akár más vállalatokkal is kö-
zösen. 
 

Ennek ellenére az elmúlt 20 évet áttekintve mégis azt látjuk, hogy támogatások terén nem a vállalati 
alapítványokon keresztül nyújtott, hanem inkább a közvetlen céges támogatások dominálnak ha-
zánkban. 
Mivel a máig fennmaradt vállalati alapítványokról és tevékenységeikről csak korlátozottan állnak 
rendelkezésre összefoglaló információk, ezért a Magyar Adományozói Fórum legfrissebb kiadványa 
az alapítványi szektornak ezt a speciális szegmensét szeretné bemutatni. 
 

A MAF 2011-ben indította el hazánkban elsőként hiánypótló kezdeményezését, amelynek célja, 
hogy a tágabb szakmai kör, így a for-profit, az állami és a non-profit szférát képviselő szakemberek 
és érdeklődők számára bemutassa azokat az elsősorban magán, illetve vállalati alapítású alapítvá-
nyokat, amelyek példamutató tevékenységet végeznek, és kiemelkedően fontos szerepet játszanak 
a hazai társadalmi problémák, ügyek megoldásában, támogatásában. 
A számos nemzetközi példához, valamint a 2012-ben elkészült, hazai magán és non-profit alapítású 
alapítványokat bemutató online kiadványunkhoz hasonlóan, ezúttal kifejezetten a vállalatok által lét-
rehozott, támogatási tevékenységet végző hazai alapítványok tevékenységére vonatkozó legfonto-
sabb információkat gyűjtöttük össze, hogy a hazai vállalati alapítványok céljai, elért eredményei és 
programjai minél szélesebb körben ismertté és hozzáférhetővé váljanak . 
 

A MAF által szerkesztett kiadvány első számába ezúttal is felkérés alapján kerültek be a bemutatott 
szervezetek, amelyek 2-2 oldalon mutatkoznak be szövegben és képekben.  
Mivel a gyűjteményt a következő években további szervezetekkel kívánjuk bővíteni, örömmel fogad-
juk olyan további hazai alapítványok és szervezetek ajánlását vagy jelentkezését, amelyek céljai és 
tevékenységei között szerepel a pénzbeli vagy természetbeni támogatások nyújtása. 
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Misszió, cél 

Tevékenység 

Budapest Bank Budapestért 
Alapítvány 

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.  
Iroda: 1138 Budapest, Váci út 193.  
E-mail: maria1.nagy@ge.com 

Web: www.budapestbank.hu 

Kapcsolattartó: Nagy Mária, irodavezető 

Alapítás éve: 1991 

A szervezet alapítója: Budapest Bank 

A kuratórium elnöke: Tarlós István, Budapest főpolgármestere 

Az Alapítvány - bekapcsolódva bizonyos társadalmi célok megvalósí-
tásának segítésébe - sajátos és hézagpótló szerepet tölt be a főváros 
értékeinek gyarapításáért, szellemi fejlődésének felemelkedéséért, az 
egészségügyi és szociális helyzet javításáért tevékenykedők felkaro-
lásában, segítve Budapestet abban, hogy az Európához csatlakozott 
Magyarország európai szintű fővárosa legyen.  

A Bankot a neve is predesztinálta arra, hogy a nevében fémjelzett 
módon hozzájáruljon a főváros fejlődéséhez. Az alapítvány azzal a 
céllal jött létre, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a főváros ér-
dekében kifejtett szellemi-, alkotó-, kulturális és szociális tevékenysé-
geket, amelyek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat nem tudja 
felvállalni. Az Alapítvány által támogatott területek és ügyek a mai ma-
gyar társadalom égetően fontos és megoldásra váró problémáinak 
enyhítését szolgálják. 

Eredményhirdetés előtti megbeszélés a kurátorok-
kal (Ráday Mihály, Nagy Mária, Bánfalvi István, 

Csomós Miklós főpolgármester-helyettes)  

Nyertes pályázónak (Angyalföldi 
Vadrózsa és Vadvirág Táncegyesü-

let) Tarlós István főpolgármester, 
kuratóriumi elnök  távollétében Cso-
mós Miklós főpolgármester-helyettes 

adja át az „Emléklap”-ot  



Támogatások 
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A támogatói tevékenység 
földrajzi fókusza: 
 Főváros 

 

Támogatási területek:  
 Kultúra és művészet 
 Oktatás 

 Ökológia és környezetvéde-
lem 

 Tudomány 

 Egészségügy 

 Humanitárius segélyezés 

 (beleértve a természeti ka-
tasztrófákat) idehaza és kül-
földön 

 Szociális ügyek és szolgálta-
tások 

 Emberi jogok 

 Helyi fejlesztések 

 Visszatérés a munkaerő-

piacra (pl. fogyatékkal élők, 
anyák 

 Sport és rekreáció 

 Műemlékvédelem 

 

Támogatás igénylésének  
folyamata: 
Az Alapítvány közhasznú tevé-
kenységét pályázati rendszer-
ben, a naptári félévek elején 
közzétett pályázatok kiírása 

útján valósítja meg 
(elérhetőség: 
www.budapestbank.hu/info/
alapítvanyok/alap-

budapest.php).  
A pályázatok értékeléséről a 
Kuratórium egyhangú szavaza-
tával dönt. Alapvető szempont 
a pályázatok értékelésénél, 
hogy azok az értékteremtés, a 
kultúra színvonalának emelé-
se, a szociális rászorultság 
kritériumait testesítsék meg, és 
fővárosi közösségi célokat 
szolgáljanak. 
 

Támogatásokkal kapcsolatos 
korlátozások: 
Az Alapítvány támogatására 
civil szervezetek - illetve egyéb 
feltételek megléte esetén – 
nonprofit szervezetek és ma-
gánszemélyek pályázhatnak, 
de ez utóbbi magán célokra 
nem kérhet támogatást (pl. 
ösztöndíj). Kizáró ok, ha a pá-
lyázó a korábban elnyert támo-
gatással nem számolt el. Az 
igényelt támogatás felső határa 
500 000 Ft. 
 

Támogatás típusai: 
 Pénzbeli támogatás 

 

Támogatott szervezetek: 
 Nonprofit szervezetek 

 Magánszemélyek 

 

Támogatás osztását biztosító   
források: 
 Az alapító támogatása 

 1%-os felajánlások 

 Közművállalatok tartós adomá-
nya  

Az alapítvány  
2011-ben   
5 000 000 Ft    
támogatást  
nyújtott. 
 

A támogatás  
összege 1991-2011 
között összesen:  
695  000 000 Ft. 

www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php 

 

Publikációk, jelentések, beszámolók 

Astangajóga Alapítvány és 
az „Emléklap” legfiatalabb 

átvevője  

Fényszóró Kulturális Alapítvány 
(Csepregi Éva) veszi át az 

„Emléklap”-ot Csomós Miklós 
főpolgármester-helyettestől 

 

A legidősebb nyertes pályázónak a  
Kuratórium tagjai gratulálnak  

(balról:  Bánfalvi István, Dr. Rolek  
Ferenc, Dr. Demszky Gábor)  
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Misszió, cél 

Tevékenység 

Budapest Bank az Oktatásért és a 
Magyar Pénzügyi Kultúráért 

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. 
Iroda: 1138 Budapest, Váci út 193. 
Kapcsolattartó: Nagy Mária, irodavezető 

E-mail: maria1.nagy@ge.com 

Web: www.budapestbank.hu 

Alapítás éve: 1991 

A szervezet alapítója: Budapest Bank 

A kuratórium elnöke:  Prof. Dr. Bod Péter Ákos tanszékvezető egyete-
mi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem) 

Az Alapítvány pályázati rendszerben támogatja a közép- és felsőfokú 
pénzügyi, közgazdasági oktatás különböző szegmenseit - korszerű 
tananyagok kidolgozása, terjesztése, a képzés folyamatos megújítása 
stb.- a pénzügyi kultúra terjesztésében résztvevő intézmények ez irá-
nyú tevékenységét. Ugyanakkor szeretne hozzájárulni a pénzügyi, 
közgazdasági kutatásokhoz, a korszerű pénzügyi szolgáltatások elter-
jesztéséhez, hogy a banki szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozá-
sok és a lakosság az őket érintő kérdésekben széles körben tájéko-
zott legyen. 

A Budapest Bank felelősséget érezve a hazai pénzügyi, közgazdasági 
kultúra jövőjéért, hozta létre az „Budapest Bank az oktatásért és a 
magyar pénzügyi kultúráért"  Alapítványt. Az Alapítvány így kíván hoz-
zájárulni a közép- és felsőfokú pénzügyi, közgazdasági oktatás szín-
vonalának javításához, a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez. Az Alapít-
vány által preferált oktatásügy felkarolását azért is tartjuk elengedhe-
tetlennek, mert a magyar pénzügyi kultúra terjesztésével, a jövő gene-
ráció képzésének támogatásával a befektetett értékek többszörösen 
is megtérülnek. 

Emléklap átadása (Dr. Bod Péter Ákos egyetemi tanár, kuratóriumi elnök) 
a Kopint Tárki - Külgazdaság Folyóirat képviselőjének (Landau Edit)  



Támogatások 
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A támogatói tevékenység  
földrajzi fókusza: 
 Országos 

 Határon túli magyar nyelvű ok-
tatási intézmények  
 

Támogatási területek:  
 Oktatás 

 Pénzügyi, közgazdasági kuta-
tás  
 

Támogatás igénylésének  
folyamata: 
Az évente - vagy soron kívül 
meghatározott célra  -  kiírt pályá-
zati felhívásban megfogalmazott 
kritériumok alapján lehet pályáza-
tot benyújtani, mely pályázatok 

elbírálásáról a kuratórium  dönt. 
Az igénylehető támogatás felső 
határa 500 000 Ft. 
 

Támogatásokkal kapcsolatos 
korlátozások: 
Pályázók köre lehet: közép- és 
felsőfokú oktatási intézmények 
és háttérintézményeik, civil 
szervezetek, szakkönyvtárak. 
 

Támogatás típusai: 
 Pénzbeli támogatás 

 

Támogatottak: 
 Nonprofit szervezetek 

 Közép– és felsőfokú oktatási  

intézmények, szakkönyvtárak 

 

Támogatás osztását biztosító 
források: 
 Az Alapító támogatása  
 Kamatbevétel 

Az alapítvány  
2011-ben   
5 000 000 Ft   
támogatást nyújtott. 
 

A támogatás összege 
1991-2011 között 
összesen:  
130 000 000 Ft .  

www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-oktatás.php  

Publikációk, jelentések, beszámolók 

A nyertes pályázók egy csoportja 
(hátsó sorban balról: Csürke József 
kurátor, Nagy Mária irodavezető, Dr. 
Bod Péter Ákos kuratóriumi elnök)  

A nyertes pályázóknak rendezett foga-
dáson  (Csürke József kurátor, Buda-

pest Bank igazgató (kék ingben), Nagy 
Mária irodavezető (bal sarokban)  

A nyertes pályázók  (hátul közé-
pen Dr. Bod Péter Ákos egyete-
mi   tanár,     kuratóriumi elnök 

és Nagy Mária irodavezető)  

http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-oktat%C3%A1s.php
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Misszió,cél 

Tevékenység 

CIB Társadalmi Felelősségvállalás 
Alapítvány  

Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.  
Iroda: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.  
E-mail: cibalapitvany@cib.hu 

Web: www.cibalapitvany.hu 

Kapcsolattartó: Szinai Ádám, vezető kommunikácós szakértő  
Alapítás éve: 2005 

A szervezet alapítói: CIB REAL Zrt. 
A kuratórium elnöke:  Fabrizio Centrone 

Az Alapítvány fő tevékenységeként a fenti közérdekű céljának érdeké-
ben közhasznú szervezetek számára – csak közhasznú szervezetek 
által igénybe vehető – szolgáltatásokat nyújt, anyagi támogatást bizto-
sít. 

Az Alapítvány célja széles körű társadalmi felelősségvállalás kereté-
ben közhasznú tevékenységeket végző szervezetek, személyek köz-
vetlen, vagy közvetett – e célokra létrehozott más alapítványok, egyéb 
szervezetek támogatása útján történő – támogatása, illetve ezen fela-
datok eredményeinek a társadalom felé történő közvetítésével a pol-
gárok figyelmének felhívása e közérdekű célok fontosságára. 

A Bátor Táborban az elmúlt tíz évben há-
romezer súlyos beteg táborozó kapta vissza 
elvesztett gyermekkorát, melyhez mi is hoz-

zájárultunk.  
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A támogatói tevékenység 
földrajzi fókusza: 
 Országos 

 Helyi 
 

Támogatási területek:  
 Kulturális örökségvédelem  
 Gyermek egészségvédelem 

 Társadalmi bevonás 

  
Támogatás igénylésének  
folyamata: 
Az Alapítvány nyilvános pályá-
zatok útján fogad be új kérel-
meket, amiről külső szakmai 
értékelő panel véleményezése 
után a  kuratórium dönt. 
 

 

 

Támogatásokkal kapcsolatos 
korlátozások: 
A támogatásban csak egyesület, 
alapítvány, non-profit szervezet 
részesülhet. A szervezetnek ren-
delkeznie kell közhasznú státusz-
szal. A pályázóknak el kell fogad-
nia a CIB Csoport Etikai kódexé-
ben megfogalmazott alapelveket 
és értékeket. A CIB Alapítvány 
nem fogadja olyan szervezetek 
pályázatait, amelyek közvetlen 
vagy közvetett módon állami vagy 
önkormányzati alapításúak, vala-
mely párthoz vagy politikai szer-
vezethez (beleértve a szakszer-
vezeteket is) köthetőek, vagy 
ezekhez kapcsolódnak. 
 

 

Támogatás típusai: 
 Pénzbeli támogatás 

 

Támogatott szervezetek: 
 Nonprofit szervezetek 

 

Támogatás osztását  
biztosító források: 
 Az alapító támogatása 

 1%-os felajánlások 

 

www.cibalapítvány.hu 

www.cib.hu 

 

 Bátor tábor működési támogatás 

 Bódvalenke freskófalu projekt 
 Meseterápia táborok  
 KOGART 

2012-es programok 

Publikációk, jelentések, beszámolók 

Az alapítvány  
2010 – ben  
45 300 000 Ft  
támogatást  
nyújtott. 

Egy mélyszegénységből kitörési 
lehetőséget nyújtó példamutató 

értékű társadalmi bevonás  

 

Munkatársaink önkéntes munkájával min-
den évben ahhoz segítünk hozzá több mint 

15 000 családot, hogy Karácsonykor is 
kerülhessen étel az asztalukra.  
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Misszió, cél 

Tevékenység 

Holcim Hungária  
Otthon Alapítvány 

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c. III.em.  
Iroda: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c. III.em.  
E-mail: iren.marta@holcim.com, moni.nemess@holcim.com  
Web: www.holcimotthon.hu  
Kapcsolattartó: Márta Irén, vállalati kapcsolatok és kommunikációs 
igazgató 

Alapítás éve: 2005 

A szervezet alapítója: Holcim Hungária Zrt. 
A kuratórium elnöke: Fegyverneky Sándor 
A kuratórium titkára: Nemess Móni 

Hazánkban a bérlakás állomány jóval az uniós átlag alatt van. Az Ala-
pítvány célkitűzése, ennek a hátránynak a behozása, az esélyegyen-
lőség megteremtése, a mobilitás, a munkahelyhez közeli letelepedés 
biztosítása, növelése, a helyi közösség számára fontos szakemberek 
(orvosok, pedagógusok) letelepedésének a támogatása. Az alapít-
vány 2005-ös alapítása óta egy 25 fős anyaotthon megvalósulását 
támogatta, 157 családnak teremtett új otthont, és 500 ember életkö-
rülményei javultak. 

A hátrányos helyzetben lévő és fiatal családok otthonteremtésének 
elősegítése az önkormányzati bérlakás-építési programok támogatá-
sa által. Az Alapítvány  otthonteremtési tevékenysége a Holcim Hun-
gária Zrt. társadalmi felelősségvállalási programjának egyik meghatá-
rozó eleme, egy széles réteget érintő problémára kínál megoldást.  

 

Sándorfalva, Magyarország első 
energiatakarékos és környezettu-
datos építészeti megoldásokkal 

épült bérlakása  

Zsadányi Református Egyházközség 
Családok Átmeneti Otthona 
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A támogatói tevékenység 
földrajzi fókusza: 
 Országos 

 

Támogatási területek:  
 Otthonteremtés 

 

Támogatás igénylésének 
folyamata: 
Az Alapítvány évente, másfél 
évente pályázatot ír ki önkor-
mányzatok, önkormányzati 
szervezetek (pl. közhasznú 
társaságok) részére. Pályázati 
ciklusonként 100 millió forint 
vissza nem térítendő támoga-
tást nyújt, mely a bekerülési 
költség 50%-a lehet, projekten-
ként maximum 2-50 millió fo-
rint, melyből 10%-ot a lakók 
beköltözéséig visszatart. A 
támogatott projektet a szerző-
dés aláírásától számított 2 
éven belül be kell fejezni. 

Támogatásokkal  
kapcsolatos korlátozások: 
Vissza nem térítendő pénzügyi 
támogatásban részesít olyan 
önkormányzati projekteket, 
melyek hátrányos helyzetben 
lévő, rászoruló családok részé-
re vállalja bérlakások kialakítá-
sát. Az pályázati ciklusonként 
elnyerhető támogatás összege 
100 millió forint. 
 

Támogatás típusai: 
 Pénzbeli támogatás 

 

Támogatottak: 
 Önkormányzati projektek 

 Családok (magánszemélyek)  
 

Támogatás osztását biztosí-
tó források: 
 Az alapító támogatása 

 SZJA 1 %-os felajánlások 

2012. november 26-án ünnepélyes keretek között tette le Újszenti-
ván polgármestere, Putnik Lázár, valamint Márta Irén, a Holcim Hungária Zrt. 
vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója annak a két háznak az 
alapkövét, amelyek megépítéséhez a Holcim Hungária Otthon Alapítvány kö-
zel 50 millió forintos támogatást nyújtott. A település lakóparkjában korszerű 
technológia alkalmazásával 6 olyan bérlakást alakítanak ki, melyek fenntartási 
költségei alacsonyak. Az új otthonokat a tervek szerint 2013 karácsonyára ve-
hetik birtokba új lakóik.     

2012-es programok 

 

Az alapítvány 2005 – től 
összesen 500 000 000  Ft 
támogatást nyújtott. 
 

Országszerte 33 
településen: 
 - 500 ember élete vált 
jobbá 

 -  157 családi otthon 

 - 25 fős anyaotthon 

www.holcimotthon.hu/alapitvany.php  

Publikációk, jelentések, beszámolók 

Álmok Nyíregyházán 
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Misszió,cél 

Tevékenység 

K&H Egészséges Nemzetért 
Alapítvány 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. III./2.   . 
Iroda: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. III./2.    
E-mail: gyori.erzsebet@t-online.hu    
Web: www.kh.hu (K&H Csoport, társadalmi felelősségvállalás) 
Kapcsolattartó: Dr. Győri Erzsébet, kurátor  
Alapítás éve: 1989 

A szervezet alapítója: K&H Bank  
A kuratórium elnöke:  Dr. Kosdi-Kovács Zoltán 

Az alapítvány igazgatója: a Kezelő Irodát dr.Győri Erzsébet vezeti 

Az alapító K&H Bankkal együtt évenként kiírásra kerül a K&H 
gyógyvarázs pályázat a gyermekegészségügy területén egy-egy szű-
kebb gyógyítási területre fókuszálva. A pályázók részére a bírálatot 
követően is igyekszünk támogatásokat nyújtani pénzügyi lehetősége-
ink szerint. A támogatás a pályázók által megjelölt orvosi műszerek, 
eszközök beszerzése és részükre történő átadással valósul meg. 
Szintén az alapító K&H-val együtt valósul meg a tömegsport és az 
élsport támogatása.  

A magyar egészségügyi kultúra állapotát javító bármilyen kutatási, 
szervezési, felvilágosítási, módszerátadási, ismeretszerzési és támo-
gató-segítő tevékenység felkarolása és támogatása, a rászorulók se-
gítése, elsősorban a gyermekegészségügy területén. Mind a fizikai, 
mind a mentális egészséget hatékonyan szolgáló tömegsport és az 
arra húzóerővel bíró élsport támogatása.   

K&H gyógyvarázs Program 
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A támogatói tevékenység 
földrajzi fókusza: 

 Országos 

 

Támogatási területek:  
 Egészségügy 

 Sport és rekreáció 

 Humanitárius segélyezés 

(beleértve a természeti  
 katasztrófákat) idehaza és 
külföldön  
 

Támogatás igénylésének 
folyamata: 
A K&H gyógyvarázs pályá-
zat esetében a nyilvános 
kiírásnak megfelelő pályá-
zatok benyújtását várjuk, 
melyeket a - formai vizsgá-
latot követően - szakembe-
rekből álló zsűri bírálja el. A 

K&H olimpiai és paralimpiai 
kártyaprogram díjazottjairól 
egy fordulóban szakmai zsűri, 
másik fordulóban közönség-
szavazás dönt. Egyéb esetek-
ben az írásban támogatást ké-
rők kérelmeit a kuratórium bí-
rálja el. A tömegsport rendez-
vényeket az alapítóval is 
egyeztetve visszatérően támo-
gatjuk. 
  
Támogatásokkal kapcsolatos 
korlátozások: 
Az Alapítvány a Kuratórium 
által elfogadott Eljárási Sza-
bályzat szerint nyújtja a támo-
gatásokat. Amennyiben a tá-
mogatott a megkötött támoga-
tási szerződést megszegi 
újabb támogatásban nem ré-
szesülhet.  

Támogatás típusai: 
 Pénzbeli támogatás 

 Természetbeni támogatás 

 Térítésmentes támogatás 

 Ösztöndíjak 

 Az alapítvány önálló tevé-
kenységei (pl. projektek, kam-
pányok 

 

Támogatottak: 
 Nonprofit szervezetek  
 Közintézmények  
 Forprofit szervezetek  
  Magánszemélyek 

 

Támogatás osztást biztosító 
források: 

 Az alapító támogatása 

 1%-os felajánlások 

 Kamatbevétel 

Az Origo Internetes hírportálon rendezett szavazás alapján hat élsportolót részesí-
tettünk fejenként nettó egymillió forint támogatásban: Tóth Tamás paraúszót, Pász-
tor Bence kalapácsvetőt, Kis Gergő úszót, Szatmári András vívót, Császári Gábor 
kézilabdázót és Osváth Richárd kerekes székes vívót. A következő három sportolót 
a szakértők szavazták meg: Kovács Sarolta öttusázó, Csernoviczki Éva cselgán-
csozó és Pálos Péter para-asztaliteniszező. Támogatásunkkal több tömegsport 
rendezvény valósult meg, így a K&H olimpiai maratonváltó, az olimpiai futónapok 
sorozat Szegeden, Kaposváron és Kecskeméten. Dunaújvárosban és Gárdonyban, 
valamint Budapesten kerékpáros sportrendezvényeink voltak. A K&H gyógyvarázs 
pályázatán 11 gyermek-egészségügyi intézmény kapott közel 25 millió forint támo-
gatást, karácsonykor további 3 intézmény 8 millió forint összegben jutott orvosi mű-
szerekhez.   

2012-es programok 

Publikációk, jelentések, beszámolók 

Az alapítvány  
2011-ben  
72 000 000 Ft 
támogatást 
 nyújtott. 

https://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/alapitvanyai.html 
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Misszió, cél 

Tevékenység 

K&H Magyar Tudományért, 
Műszaki Haladásért és 

Közgazdászképzésért Alapítvány 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. III./2.    
Iroda: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. III./2.    
E-mail: gyori.erzsebet@t-online.hu   
Web: www.kh.hu (K&H Csoport, társadalmi felelősségvállalás)   
Kapcsolattartó: Dr. Győri Erzsébet, kurátor  
Alapítás éve: 1991  
A szervezet alapítója: K&H Bank  
A kuratórium elnöke: Dr. Kosdi-Kovács Zoltán 

Az alapítvány igazgatója: a Kezelő Irodát dr.Győri Erzsébet vezeti. 

Az alapító K&H Bankkal együtt kerül több éve kiírásra a "K&H Vi-
gyázz, Kész, Pénz" országos tudásverseny. Támogattuk a Minden-
napi Pénzügyeink Programot, egyetemi kutatást és tankönyvírást, 
középiskolai oktatási eszközök beszerzéséhez nyújtottunk segítsé-
get.   

A magyar tudományos és gazdasági haladást, oktatást szolgáló tevé-
kenységek támogatása, a pénzügyi kultúra emelése.  

 

K&H „Vigyázz, Kész, Pénz” országos  
pénzügyi vetélkedősorozat 
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A támogatói tevékenység  
földrajzi fókusza: 
 Országos 

 

Támogatási területek:  
 Oktatás 

  Tudomány  
 

Támogatás igénylésének  
folyamata: 
A Tudásverseny a kiírás szabá-
lyai szerint folyik, egyébként az 
írásbeli kérelmeket a Kuratórium 
bírálja el.   

Támogatásokkal kapcsolatos 
korlátozások: 
Az Alapítvány Eljárási Szabá-
lyai szerint az, aki a korábbi 
támogatással nem számolt el, 
újabb támogatásban nem ré-
szesíthető. Egyéni támogatást 
nem nyújt az Alapítvány.
   
Támogatás típusai: 
 Pénzbeli támogatás 

 Természetbeni támogatás 

 Térítésmentes támogatás 

 Díjak 

Támogatottak: 
 Nonprofit szervezetek 

 Közintézmények (pl. iskola, 
kórház) 
 Magánszemélyek 

  
Támogatás osztását biztosí-
tó források: 
 Az alapító támogatása 

 Kamatbevétel 

https://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/alapitvanyai.html 

A "K&H Vigyázz, Kész, Pénz" országos tudásverseny nagy sikerrel járt, több for-
dulós verseny volt. Több városban folytak a versenyek (Győr, Pécs, Szeged, 
Debrecen, Miskolc, Zalaegerszeg, Kecskemét), majd Budapesten volt a döntő, 
nagyon sok gyereket megmozgató rendezvény volt. Támogattuk a "Pénziránytű 
- Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért" által koordinált Mindennapi Pénzügyeink 
Program lebonyolítását. Támogattuk a Corvinus Egyetem oktatói által írt, a 
pénzügyi válság következtében előállt helyzet feldolgozására irányuló tankönyv 
megírását. Taneszközök beszerzésében támogattuk a Pannonhalmi Bencés 
Gimnáziumot. 

2012-es programok 

Publikációk, jelentések, beszámolók:  

Az alapítvány 
2011-ben   
32 946 000 Ft  
támogatást 
nyújtott. 
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Misszió, cél 

Tevékenység 

K&H Táncsics Művészetért 
Alapítvány 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. III./2.   
Iroda: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. III./2.   
E-mail: gyori.erzsebet@t-online.hu   
Web: www.kh.hu (K&H Csoport, társadalmi felelősségvállalás)   
Kapcsolattartó: Dr. Győri Erzsébet, kurátor  
Alapítás éve: 1990 

A szervezet alapítója: K&H Bank 

A kuratórium elnöke:  Dr. Kosdi-Kovács Zoltán 

Az alapítvány igazgatója: A Kezelő Irodát dr.Győri Erzsébet vezeti.   

Az írásban beérkező támogatási kérelmeket vizsgálja meg a Kuratóri-
um, és dönt a támogatásokról. A művészeti területen ösztöndíj felhí-
vást is szoktunk közzétenni, s szakmai zsűri segítségével döntünk. 

A társadalmi haladás támogatása, szociális problémák megszünteté-
sében közreműködés, a sajtó működésének segítése és a művészeti 
értékek megőrzésének és gyarapításának elősegítése. 
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A támogatói tevékenység   
földrajzi fókusza: 
 Nemzetközi 
 Globális 

 Országos 

 

Támogatási területek:  
 Kultúra és művészet 
 Szociális ügyek és szolgálta-
tások 

 Nemzetközi kapcsolatok elő-
segítése 

 

Támogatás igénylésének     
folyamata: 
Az írásban beérkező kérelme-
ket bírálja el a Kuratórium, ki-
véve az ösztöndíjak esetét, 

ahol a pályázók közül a szak-
mai zsűri választ.   
 

Támogatásokkal kapcsolatos 
korlátozások: 
Az Alapítvány  Kuratórium által 
elfogadott Eljárási Szabályzat 
szerint nyújtja a támogatásokat. 
Amennyiben a támogatott nem 
számolt el a korábbi támogatási 
összeggel, újabb támogatás-
ban nem részesülhet. 
 

Támogatás típusai: 
 Pénzbeli támogatás 

 Természetbeni támogatás 

 Ösztöndíjak 

 

Támogatott szervezetek: 
 Nonprofit szervezetek 

 Forprofit szervezetek 

 Magánszemélyek 

 Közintézmények 

 

Támogatás osztását biztosító 
források: 
 Alapító támogatása 

 Kamatbevétel 
 

 

https://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/alapitvanyai.html 

A nemzetközi kapcsolatok ápolása sorába illeszkedett a Rákóczi Szövetségnek a határo-
kon átívelő magyar-magyar kapcsolatok ápolásához nyújtott támogatásunk, és a Genfest, 
a fiatalok nemzetközi ünnepe lebonyolításához nyújtott segítségünk. Kulturális munkánk 
része volt a Snétberger Zenei Tehetség Központ támogatása, illetve Bibó István egy köte-
tének megjelentetéséhez adott hozzájárulásunk. Támogattuk ezeken túl a Fogyasztóvédő 
Alapítványt, a II. Ferencvárosi Humor- és Borfesztivált, valamint eljuttattuk a tiszaderzsi 
hátrányos helyzetű gyermekek egy csoportját Debrecenbe, egy kirándulásra.    

2012-es programok 

Publikációk, jelentések, beszámolók 

Az alapítvány 
2011-ben  
2 090 000 Ft 
támogatást 
nyújtott. 
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Misszió, cél 

MOL Új Európa Alapítvány 

Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 
Iroda:  1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.  
E-mail: info@ujeuropaalapitvany.hu 

Web: www.ujeuropaalapitvany.hu    
Kapcsolattartó: Gáborné Haáz Andrea, ügyvezető  
Alapítás éve:  2006 

A szervezet alapítója/alapítói:  MOL NyRt. 
A kuratórium elnöke: Baán László 

Az alapítvány igazgatója: Gáborné Haáz Andrea 

Tevékenység 

Pályázati programokon keresztül támogatás nyújtása magánszemé-
lyeknek és nonprofit szervezeteknek.   

Az Új Európa Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek és 
a gyermekegészségügy támogatására pályázati programjai kereté-
ben. Célunk, hogy egyetlen tehetség se vesszen el az anyagiak hiá-
nya miatt. Olyan célokat és programokat támogatunk, amelyek nem-
csak az egyéneket, hanem a közösséget, szűkebb és tágabb környe-
zetüket is gazdagítják.   

Támogatott sportolók – 
Sport pályázat eredmény-
hirdetése a Nagy Sportág-

választón  

Tehetségkampány— 

Králik Abigél (15) a MOL Te-
hetséggondozásért Díjak át-

adásán  

Bohócdoktorok – Bohócdoktorok 
a székesfehérvári kórházban 

bevetésen  
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A támogatói tevékenység 
földrajzi fókusza:  
 Országos 

 

Támogatási területek: 
 Kultúra és művészet 
 Oktatás  
 Tudomány 

 Egészségügy 

 Sport és rekreáció 

 Média 

 

Támogatás igénylésének 
folyamata  
Pályázati felhívás alapján 
online vagy offline benyújtott 
pályázat keretében, amely-
hez a kért igazolásokat, 
mellékleteket csatolni kell. 

Pályázni egy évben egyszer 
lehet a meghirdetett határidőig. 
A pályázatok kezelésének folya-
matát Pályázati kézikönyv sza-
bályozza. 
 

Támogatásokkal kapcsolatos 
korlátozások : 
A MOL Tehetségtámogató 
Programban életkori határok 
vannak: 10-18 év közötti fiata-
loknak szól a felhívás. A MOL 
Gyermekgyógyító Programban 
legalább két éve tevékenykedő, 
bejegyzett nonprofit  szerveze-
tek pályázhatnak, gazdasági 
társaságok és magánszemélyek 
nem. 
 

Támogatott szervezetek: 
 Nonprofit szervezetek 

 Magánszemélyek 

 

Támogatás típusai  
 Pénzbeli támogatás 

 Díjak 

 

Támogatás osztását biztosító 
források:  
 Az alapító támogatása 

 Magánszemélyek adományai 
 1%-os felajánlások 

 Kamatbevétel 

www.ujeuropaalapitvany.hu/alapitvany/bemutatkozas    

A MOL Tehetségtámogató Program célja, hogy anyagi támogatásban részesítse azokat 
a 10-18 év közötti fiatalokat, akik már jó eredményekkel büszkélkedhetnek egy sportág-
ban vagy a művészetek, tudomány területén, de további fejlődésükhöz segítségre van 
szükségük. A pályázaton eszközvásárlásra vagy útiköltséghez lehet támogatást igényel-
ni. A MOL Tehetséggondozásért Díjat olyan tanároknak, edzőknek ítéljük oda évente 
egyszer, akik kiemelkedő figyelmet fordítottak eddigi pályafutásuk során a fiatal tehetsé-
gekre, és akiket a díjra környezetük szakmailag és emberileg érdemesnek tart. 2012-ben 
indítottuk útjára a Média a Tehetségekért Díjat, aminek keretében fiatal tehetségekről 
szóló anyagokkal pályázhattak újságírók. A MOL Gyermekgyógyító Program azoknak a 
nonprofit szervezeteknek szól, amelyek krónikusan beteg vagy fogyatékkal élő gyerme-
kek rehabilitációjában, fejlesztésében közreműködnek élmény- és művészetterápiás 
programok megszervezésén keresztül.     

2012-es programok 

Publikációk, jelentések, beszámolók 

Az alapítvány 
2011-ben     
95 000 000 Ft 
támogatást 
nyújtott. 

Csányi Sándor jószolgálati  
nagykövet a bicskei gyermekotthonban 
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Misszió, cél 

Tevékenység 

Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány 

Székhely: Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt., 3581 Tiszaújváros, TVK Iparte-
lep, Gyári út, TVK Központi Irodaház (136. sz. épület, hrsz: 2119/3) 
E-mail: palffyg@tvk.hu 

Kapcsolattartó: Pállfy Gábor, elnök 

Alapítás éve: 2000 

A szervezet alapítója: Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. (TVK) 
A kuratórium elnöke: Pálffy Gábor, a TVK Nyrt. kommunikációs veze-
tője, "TVK a Dél-borsodi Régióért" Alapítvány elnöke, Miskolci Egye-
tem Fejlesztéséért" Alapítvány kuratóriumának tagja. 

Az alapítvány közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, beteg-
ség megelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak 
gondozása, gyógyító-rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás,  
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, sport, a 
munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján 
folytatott sporttevékenység kivételével. 

Tiszaújváros kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális szabadidős 
és sportéleti tevékenységét segíti egyesületek, intézmények és prog-
ramok támogatásával. Anyagilag támogatja a város nemzeti és nem-
zetközi kulturális és sport rendezvényeinek megszervezését, lebo-
nyolítását. Alapvető célja, hogy olyan kezdeményezések mellé álljon, 
amelyek hozzájárulnak a város nemzeti, illetve nemzetközi ismertsé-
gének, illetve elismerésének az elmélyítéséhez.  
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A támogatói tevékenység  
földrajzi fókusza: 
 Helyi 
 

Támogatási területek:  
 Kultúra és művészet 
 Oktatás 

 Egészségügy 

 Szociális ügyek és szolgáltatá-
sok  
 Helyi fejlesztések 

 Visszatérés a munkaerőpiacra   
   (pl. fogyatékkal élők, anyák) 
 Sport és rekreáció 

 

Támogatás igénylésének    
folyamata:  
Pályázati lapok útján, amely tar-
talmazza az alapinformációkat a 

pályázatról. Továbbá csatolni 
kell a pályázati program leírá-
sát és a szükséges, a beadó 
által fontosnak tartott további 
tartalmakat. Amennyiben ala-
pítvány pályázik, mellékelni 
kell az alapító okiratot és a 
bírósági bejegyzés másolatát 
is. 
 

Támogatásokkal kapcsola-
tos korlátozások: 
Csak Tiszaújvárosban megva-
lósítandó programokat vagy 
tiszaújvárosi pályázót támogat 
az alapítvány, valamint a pá-
lyázó a saját maga működte-
tésére/fenntartására nem pá-
lyázhat.  

Támogatás típusai: 
 Pénzbeli támogatás 

 Ösztöndíjak 

 

Támogatottak: 
 Nonprofit szervezetek 

 Közintézmények 

 

Támogatás osztását biztosító 
források: 
 Az alapító támogatása 

 Közpénzek (önkormányzat), 
központi költségvetésből 

 

www.tvk.hu  

Az Alapítvány az alapító okiratban foglalt célokat ellátó intézményeket, civil szervezeteket 
támogatta. Számos olyan programot támogatott, mely évek óta visszatérő, nagy érdeklő-
désre számottevő program. Legnagyobb támogatást a TVK Triatlon Nagyhét és Világku-
pa rendezvényei kaptak, mely Tiszaújváros egyik legkiemelkedőbb idegenforgalmi látvá-
nyossága. Másik nagy kiemelt támogatást a Miskolci Nemzeti Színház élvezhette, mely 
lehetőséget ad a tiszaújvárosi és a városkönyéki települések lakosai részére színházi 
előadások tiszaújvárosi helyszínnel történő megtartására. Kiemelt támogatást kaptak a 
tiszaújvárosi sportegyesületek, elsősorban az utánpótlás nevelésre és a különböző nem-
zetközi versenyeken való részvételre. Több olyan civil szervezet is kapott támogatást, 
amely a beteg embereket hívatott támogatni, enyhíteni próbálnak problémáikon 
(Tiszaújvárosi Cukorbetegek Egyesülete, Lisztérzékenyek Egyesülete). 

2012-es programok 

Publikációk, jelentések, beszámolók 

Az alapítvány  
2011-ben  
41 980 000 Ft 
támogatást 
nyújtott. 
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Misszió, cél 

Tevékenység 

Borostyán Alapítvány 

Székhely: Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt., 3581 Tiszaújváros, TVK Ipar-
telep, Gyári út, TVK Központi Irodaház (136. sz. épület, hrsz: 2119/3) 
E-mai: knermina@tvk.hu 

Kapcsolattartó: Kalmár Mihály, a kuratórium elnöke 

Alapítás éve: 1996 

A szervezet alapítói:  Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. és a Petrolkémiá-
ban, Műanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szak-
szervezete 

A kuratórium elnöke:  Kalmár Mihály  

Az alapítvány közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység, 
családsegítés, idős korúak támogatása. 

Az alapítvány célja a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaságnál és annak jogelődjénél, valamint a TVK Nyrt. 
által alapított társaságoknál különös jogutódlás folytán létesített mun-
kaviszonyból nyugdíjba vonuló, volt munkavállalók támogatása, külö-
nös tekintettel életkörülményeik javítására, egészségi állapotuk miatt 
szükségessé váló gyógykezelésük elősegítésére, valamint a társadal-
mi életbe való aktív részvételük előmozdítására.   
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A támogatói tevékenység 
földrajzi fókusza: 
 Regionális 

 

Támogatási területek:  
 Kultúra és művészet 
 Egészségügy 

 Szociális ügyek és szol-
gáltatások 

 Sport és rekreáció 

 

Támogatás igénylésének 
folyamata: 
A Borostyán Alapítvány szo-
ciális segélyt negyedévente, 
TVK-s nyugdíjas elhalálozá-
sa esetén temetési segélyt 
folyamatosan, TVK-s nyug-
díjas közeli hozzátartozójá-
nak elhalálozása esetén 

hozzátartozói temetési segélyt 
folyamatosan, nyugdíjas Klub-
rendezvények esetén klubtá-
mogatást folyamatosan bizto-
sít a megfelelően kitöltött 
nyomtatványok és kérelmek 
benyújtása esetén. Ezeken 
kívül az Alapítvány évente 
egyszer termálfürdőjegyet, 
illetve a nyugdíjas találkozó 
napján étel-italjegyet biztosít a 
résztvevő TVK-s nyugdíjasok 
részére. 
 

Támogatásokkal kapcsola-
tos korlátozások: 
A Borostyán Alapítvány Kura-
tóriuma az Alapító Okirat ren-
delkezései szerint a rászorult-
ság elve alapján köteles elbí-
rálni a beérkezett kérelmeket 

annak figyelembevételével, hogy 
a rászorultságot kizárja az, ha az 
igénylő nyugdíja meghaladja a 
mindenkori minimálbér kétszere-
sét (jelen esetben a 196 000 Ft-
ot) 
 

Támogatás típusai: 
 Pénzbeli támogatás 

 Térítésmentes támogatás  
 

Támogatott szervezetek: 
 Magánszemélyek  
 

Támogatás osztását biztosító 
források: 
 Az alapító támogatása 

 Magánszemélyek adományai 
 1%-os felajánlások 

www.tvk.hu 

Évente négy alkalommal kuratóriumi ülés keretében bírálják el a szociális se-
gélykérelmeket. TVK Juniális keretén belül megrendezésre került a Nyugdíjas 
találkozó. Év közben 13 nyugdíjas klub részére került kifizetésre klubtámogatás. 
Évközben 66 esetben került sor temetési segély kifizetésére. December hónap-
ban 1000 db városi és 1000 db vidéki termálfürdőjegy került megvásárlásra.
  

2012-es programok 

Publikációk, jelentések, beszámolók 

Az alapítvány  
2011-ben  
14 317 000  Ft 
támogatást 
nyújtott. 
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Misszió,cél 

Tevékenység 

TVK a Dél-borsodi Régióért Alapítvány 

Székhely: Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt., 3581 Tiszaújváros, TVK Ipar-
telep, Gyári út, TVK Központi Irodaház (136. sz. épület, hrsz: 2119/3) 
E-mail: palffyg@tvk.hu 

Kapcsolattartó: Pálffy Gábor, a kuratórium elnöke 

Alapítás éve: 2000 

A szervezet alapítója: Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. 
A kuratórium elnöke: Pálffy Gábor; a TVK Nyrt. kommunikációs veze-
tője, "TVK a Dél-borsodi Régióért" Alapítvány elnöke, "Miskolci Egye-
tem Fejlesztéséért" Alapítvány kuratóriumának tagja  
 

Az alapítvány közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, beteg-
ség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység; 
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudo-
mányos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesz-
tés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség meg-
óvása, gyermek- és ifjúságvédelem. 

Az alapító székhelyén kívül (Tiszaújváros), a Dél-borsodi régió hu-
mán infrastruktúrája fejlődésének elősegítése és támogatása, a tele-
pülésfejlesztés, az alapfokú nevelés, az oktatás, a tudomány, az 
egészségügyi és szociális ellátás, a közművelődés, a kultúra és a 
kommunikáció területén. Kiemelt támogatási cél a hátrányos helyzetű 
tehetséges fiatalok tanulásának elősegítése, oktatási intézmények 
eszközellátásnak segítése, a kultúra fejlesztését szolgáló programok 
támogatása. 

Otthon is kipróbálható kémiai  
kísérletek bemutatója az  

„Egy nap alatt a TVK körül”  
vetélkedőn 

Mindennapi használati tárgyak 
műanyagból - iskolások ismerke-
dése a műanyagok fontosságával 
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A támogatói tevékenység 
földrajzi fókusza: 
 Regionális 

 

Támogatási területek:  
 Kultúra és művészet 
 Oktatás 

 Szociális ügyek és szolgál-
tatások 

 Helyi fejlesztések 

 Sport és rekreáció 

 

Támogatás igénylésének 
folyamata: 
A Dél-borsodi régió 32 telepü-
lésének érintett intézményei-
nek meghívása a pályázatok-
ra. Az adott pályázati lap kitöl-
tésével pályáznak. 
 

Támogatásokkal kapcsola-
tos korlátozások: 
A pályázónak 30 %-os önrészt 
kell vállalnia, illetve nem lehet 
korábbi, nem elszámolt - nem 
lezárt támogatása. 

Támogatás típusai: 
 Pénzbeli támogatás 

 Ösztöndíjak 

 

Támogatott  szervezetek: 
 Nonprofit szervezetek 

 Közintézmények (pl: iskola, kór-
ház) 
 

Támogatás osztását biztosító 
források: 
 Alapítói támogatás 

 Kamatbevétel 

www.tvk.hu 

2012-ben három pályázati cél került meghirdetésre.  
1. A Hátrányos helyzetű, jó tanuló ösztöndíj pályázat, melynek során 26 iskolából, össze-
sen 43 tanuló kapott ösztöndíjat (6000 Ft/fő/11 hó), összesen 2 520 000 Ft értékben. 
 2. Oktatási intézmények mellékhelyiségeinek, konyháinak higiéniás színvonal javítása 
pályázat, melyre 32 településről, 23 pályázat érkezett. Minden pályázó kapott támogatást, 
összesen 5 231 750 Ft értékben, amelyek megvalósítása közel 4000 főt érint. 
3. Színház látogatás pályázatra 32 településről, 21 pályázat érkezett. Minden pályázó ka-
pott támogatást, összesen 1 621 650 Ft értékben. A színházi látogatások keretében 1500 
diák jut majd el színházba. 
Társaságunk 2009-ben, a dél-borsodi régió iskoláinak bevonásával elindította „A barátsá-
gos műanyag – a TVK az emberért és a környezetért” című programsorozatot. 
Célunk, hogy a diákok megismerhessék a régió gazdaságilag és társadalmi szerepvállalá-
sát tekintve is meghatározó társaságát, működésének alapvető jellemzőit. Így növelve a 
TVK, valamint a kémia és a petrolkémia ismertségét, illetve felhívjuk a gyerekek figyelmét 
a környezettudatos viselkedésre, életmódra. Idén folytattuk a témában tervezett program-
jainkat és  játékos vetélkedőre hívtuk a régió iskoláit, amelyet az iskolák 8 fős, összesen 
19 csapat részvételével, egy 10 állomásos pályán valósítottuk meg. Ennek keretében az 
egyes pontokon a csapatokra mind ügyességi és mind elméleti feladatok is vártak.   

2012-es programok 

Publikációk, jelentések, beszámolók 

Az alapítvány 
2011-ben  
7 690 699 Ft 
támogatást 
nyújtott. 
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Misszió, cél 

 Kinyújtott Kéz Alapítvány 

Székhely: Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt., 3581 Tiszaújváros, TVK Ipar-
telep, Gyári út, TVK Központi Irodaház (136. sz. épület, hrsz: 2119/3) 
E-mail: ffcsilla@tvk.hu 

Kapcsolattartó: Tamásné dr. Tóth Margit, a kuratórium elnöke 

Alapítás éve:  1996 

A szervezet alapítója:  Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. (TVK) 
A kuratórium elnöke: Tamásné dr. Tóth Margit, jogtanácsos, TVK 
Nyrt. 

A TVK-nál és annak jogelődjénél létesített munkaviszonnyal össze-
függésben bekövetkezett balesetek sérültjei,  illetve foglalkozási és 
egyéb megbetegedést szenvedett munkavállalók - halálos kimenetelű 
baleset esetén az elhunyt közeli hozzátartozói - életkörülményeinek 
javítása, a balesetek, foglalkozási eredetű megbetegedések okozta 
egészségkárosodással és életkörülmények romlásával járó anyagi 
hátrányok enyhítése és ezen  munkavállalók, illetve közeli hozzátar-
tozóik társadalmi életbe való beilleszkedésének elősegítése. 

Támogatások 

A támogatói tevékenység 
földrajzi fókusza:  
 Helyi 
 

Támogatás igénylésének  
folyamata: 
A támogatási kérelmet a rászo-
rulók megküldik az alapítvány-
nak, melyhez csatolniuk kell az 
egy évnél nem régebbi orvosi 
igazolásokat. A kuratórium egy 
évben kétszer ülésezik, ahol 
elbírálják a beadott kérelmeket 

Támogatásokkal kapcsolatos 
korlátozások: 
Egy kérelmező egy évben csak 
egyszer kaphat támogatást. 
 

Támogatott szervezetek: 
 Magánszemélyek 

 

Támogatás típusai: 
 Pénzbeli támogatás 

 

Támogatás osztását biztosító 
források:  
 Kamatbevétel 

www.tvk.hu 

Az alapítvány 

 2011-ben  
2 700 000  Ft 
támogatást 
 nyújtott. 

További információ: 
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TAGSÁG: 
 

• Amerikai 
Kereskedelmi 
Kamara 

 

• Brit Kereskedelmi 
Kamara 

 

GSM Association 

GSM Europe 

Hírközlési 
Érdekegyeztető 
Tanács 

 

• Informatikai 
Vállalkozások 
Szövetsége 

 

• Magyar 
Adományozói 
Fórum 

 

• Magyar Mobil 
Tárca Egyesület 
 

• Magyar Üzleti 
Vezetők Fóruma 
(HBLF) 
 

• Munkaadók és 
Gyáriparosok 
Országos 
Szövetsége 

 

• Német - Magyar 
Ipari és 
Kereskedelmi 
Kamara 

 

• Olasz 
Kereskedelmi 
Kamara 

 

• Országos 
Fogyasztóvédelmi 
Egyesület 
Infokommunikációs 
munkabizottság  

• Vállalkozók és 
Munkáltatók 
Országos 
Szövetsége 

Misszió, cél 

Vodafone Magyarország Társadalmi 
Esélyegyenlőségért Alapítvány 

Székhely: H-1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.  
E-mail: emese.zolnai@vodafone.com    
Web: www.vodafone.hu     
Kapcsolattartó: Zolnai Emese, Vállalati felelősségvállalási szakértő  
Alapítás éve:  2003 

A szervezet alapítója/alapítói:  Vodafone Magyarország Zrt. 
A kuratórium elnöke: Szűts Ildikó 

Tevékenység 

A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlő-
ség és a civil szféra fejlesztése mellett. Ennek érdekében oktatási, 
közösségi és közbiztonsági célokat támogat. Az anyagi támogatáson 
túl a Vodafone mobiltechnológiai és üzleti szakértelme, valamint 
munkatársai tapasztalata és elkötelezettsége is segítséget jelent.   

Célunk, hogy a magyar társadalmat érintő kihívásokra adjunk választ 
úgy, hogy támogatási programjaink a partnerségre és a mobiltechno-
lógia adta innovatív megoldásokra épülnek, elősegítve ezzel a társa-
dalmi változásokat, illetve embertársaink életkörülményeinek javulá-
sát.  



Támogatások 
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A támogatói tevékenység 
földrajzi fókusza:  
 Országos 

 

Támogatási területek: 
 Oktatás  
 Humanitárius segélyezés 

 Szociális ügyek és szolgál-
tatások 

 Helyi fejlesztések  
 

Támogatás igénylésének 
folyamata: 
A támogatások a Vodafone 
Magyarország Alapítványon 
keresztül történnek, előre 
kidolgozott programokban, 
fenntarthatóan, hosszú távra 

tervezve. Nyilvános pályázati 
rendszerünk nincs, hosszú távú 
partnereket keresünk, akik meg 
tudják valósítani stratégiai prog-
ramjainkat.  
 

Támogatásokkal kapcsolatos 
korlátozások : 
A támogatások az Alapítvány 
stratégiájának megvalósítását 
szolgáló fókuszterületeken zaj-
lanak, más területeket nem áll 
módunkban támogatni. Támo-
gatott területeket a honlapunkon 
közöljük.  
http://www.vodafone.hu/
vodafonerol/tarsadalmi-
felelossegvallalas 

 Támogatott szervezetek: 
 Nonprofit szervezetek 

 

Támogatás típusai: 
 Pénzbeli támogatás 

 Technikai segítség, információ, 
kapcsolat közvetítés, civil szerveze-
teknek tanácsadás  
 

Támogatás osztását biztosító  
források:  
 Az alapító támogatása 

 Magánszemélyek adományai 
 1%-os felajánlások 

 Kamatbevétel 
 Beszállítók adományai 

http://www.vodafone.hu/letoltes/jelentesek/CR_report_HUN_1129.pdf    

Idén első alkalommal rendezte meg a Vodafone globális adománygyűjtési akcióját, a 
Vodafone Red Heart Day-t. Három Vodafone Főállású Angyalt választottunk. Újszülöttek 
életmentéséért, gyermek-önkormányzatok népszerűsítéséért és multikulturális oktatá-
sért dolgoznak az idei Főállású Angyalok. Meghirdettük Belső Főállású Angyal progra-
munkat, így egy munkatársunk egy hónapot tölthetett Burában, Kenyában egy árvaház-
ban a Taita Alapítvány segítségével. 4 mentorált diákunk van a HBLF Romaster prog-
ramban. Támogattuk a H2O oktatási programot. A XII. kerülettel bővült a Vodafone a 
Nők Biztonságáért Program, valamint az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) 
2011-es éves alapjogi jelentése „ígéretes gyakorlatként” emelte ki, azaz követendő pél-
dának állította. Elindítottuk a NIOK-kal és a többi szolgáltatóval együttműködve a 13600 
- Adhat Vonalat. Társadalmi Befektetési Díjat nyertünk a Legsikeresebb Partneri Együtt-
működések kategóriában a Vodafone a Nők Biztonságáért programmal.      

2012-es programok 

Publikációk, jelentések, beszámolók 

Az alapítvány 
2011-ben     
100 000 000 Ft 
támogatást 
nyújtott. 

http://www.vodafone.hu/letoltes/jelentesek/CR_report_HUN_1129.pdf
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