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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

2017. 
 
 

I. SZERVEZET ALAPADATAI 
 
❖ Elnevezés:    Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 
❖ Kuratóriumi Elnök:   Dr. Komáromi Péter 
❖ Képviselő:    Gordon Mária 
❖ Székhely:    1051 Budapest, Szent István tér 11. 
❖ Levelezési cím:   1051 Budapest, Szent István tér 11. 
❖ Adószám:    18106400-1-41 
❖ TB-törzsszám:  
❖ Közhasznúság fokozat:   közhasznú szervezet 
❖ Nyilv. vételi végzés száma:  13.Pk.61.124/2001/22. 

     2016.01.28. 
❖ Közhasznúsági végzés száma:  13.Pk.61.124/2001/22. 

 
A szervezet céljának rövid leírása: 

 
❖ Az Alapítvány célja: Tartósan, vagy váratlan esemény miatt segítségre 

szorulók, elsősorban gyermekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő 
intézmények vagy szervezetek pártfogása, valamint támogatása. 
Egészségügyi vagy szociális állapotuk miatt hátrányos helyzetbe került 
személyek – elsősorban gyermekek – támogatása Magyarországon 

❖ Az Alapítvány célját az alábbi konkrét tevékenységgel valósítja 
meg: 
Pénzbeli és tárgyi adományok gyűjtése: 

o elsősorban az Amerikai Kereskedelmi Kamara tagjai, 
o magyarországi vállalatok és 
o hazánkban élő természetes személyek körében. 

 
A közhasznúságot az alábbi cél szerinti tevékenységre kérte alapítani összhangban 
a Kszt. 26.§ c./ pontjával: 
Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége a társadalmi vagy egészségi 
helyzetükből adódóan tartósan, vagy váratlan esemény miatt támogatásra, 
segítségre szorulók, elsősorban gyerekek, illetve az érintetteket ellátó vagy 
segítő intézmények illetve szervezetek pártfogása, valamint anyagi és tárgyi 
eszközökkel való támogatása.  
Az Alapítvány a fentiek megsegítésére adománygyűjtő akciókat szervez, amelyeket 
országos napilapokban is meghirdet, valamint ugyanitt beszámol az egyes akciók 
eredményéről is. 
Az Alapítvány a beérkezett pénzbeli és tárgyi adományokat maradéktalanul 
szétosztja a támogatandók között. 
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E Ft

2016. december 31. 2017. december 31.

A. 0 0

I 0 0

II 0 0

III 0 0

B. 10 481 13 045

I 0 0

II 1 1

III 0 0

IV 10 480 13 044

C. 0 350

10 481 13 395

D. 10 404 10 527

I 100 100

II 10 204 10 304

III 0 0

IV 0 0

V 100 123

VI 0 0

E. 0 0

F. 77 135

I 0 0

II 0 0

III 77 135

G 0 2 733

10 481 13 395

Budapest, 2018.05.31.

az Alapítvány képviselője

Források Összesen

Céltartalékok

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek

Tőkeváltozás

Lekötött tartalék 

Értékelési tartalék 

Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Saját tőke 

Indulő tőke/Jegyzett tőke 

Tárgyi Eszközök

Befektetett Pénzügyi eszközök

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 

Passzív időbeli elhatárolások

Követelések

Értékpapírok 

Pénzeszközök

Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök Összesen

Forgóeszközök

Készletek

Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2017. december 31.

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Immateriális Javak 
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Alap 

tevékenység

Vállalkozási 

tevékenység

Összes 

Tevékenység

Alap 

tevékenység

Vállalkozási 

tevékenység

Összes 

Tevékenység

1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

3 4 181 0 4 181 3 971 0 3 971

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 181 0 4 181 3 970 0 3 970

0 0 0 1 0 1

4 0 0 0 0 0 0

A 4 181 0 4 181 3 971 0 3 971

4 181 0 4 181 3 970 0 3 970
5 1 804 0 1 804 1 612 0 1 612

6 57 0 57 78 0 78

0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0

8 2 218 0 2 218 2 157 0 2 157

9 2 0 2 1 0 1

B 4 081 0 4 081 3 848 0 3 848

2 218 0 2 218 2 157 0 2 157

C 100 0 100 123 0 123

10 0 0 0 0

D 100 0 100 123 0 123

E Ft

Alap 

tevékenység

Vállalkozási 

tevékenység

Összes 

Tevékenység

Alap 

tevékenység

Vállalkozási 

tevékenység

Összes 

Tevékenység

A

B

C

D

E 123 123 1 254 1 254

F

Budapest, 2018.05.31.

   - Alapítótól kapott befizetés

   - Egyéb

Értékesítés Nettó árbevétele

Értékcsökkenési leírás 

Összes Ráfordítás (5+6+7+8+9)

Ebből: 

   - Tagdíj

Egyéb ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

Adózott eredmény (C-10)

Aktivált Saját teljesítmények értéke

Egyéb bevételek

Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

2017. december 31.

2016 2017

Közszolgáltatási bevétel

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. Évi CXXVI. 

Törvény alapján kiutalt összeg

   - Támogatások

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 

Alapból nyújtott támogatás

Összes bevételek (1+2+3+4) 

Anyag jellegű ráfordítások

Személy jellegű ráfordítások

Pénzügyi műveletek bevételei

Ebből: közhasznú tevékenység bevétele

Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

Adózás előtti eredmény (A-B)

Adófizetési kötelezettség 

az Alapítvány képviselője

Tajékoztató adatok

2016 2017

Központi költségvetési támogatás

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

Budapest, 2018.05.31.
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I.       MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ TARTOZÓ EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ 
INFROMÁCIÓK 

 
A mérlegkészítés időpontja: 2018.05.14. A közzétételi kötelezettségének azzal tesz 
eleget, hogy a beszámolót az Amerikai Kereskedelmi Kamara irodájában letétbe 
helyezi, továbbá megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak. 
 
A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló aláírására Gordon Mária (1136 Budapest, 
Tátra utca 5/A) jogosult. 
 

        Az Alapítvány 2017.12.31-én saját befektetett eszközökkel nem rendelkezett. 
 
Az Alapítvány a mérlegforduló-napon nem rendelkezett készlettel. 
 
A követelések között adóhatósággal szembeni követelés (1 eFt) található. 

 
A pénzeszközök értéke a mérlegforduló napon 13.044 eFt. Az értékpapírok soron 0 
eFt szerepel.  
 
Az aktív időbeli elhatárolások értéke 350 eFt, amely 2018 januárjában befolyt, de 
szerződés szerint a 2017 évi közhasznú tevékenység támogatására kapott összegeket 
tartalmazza.  
 
Az Alapítvány saját tőkéje (10.527 eFt) 100 eFt induló tőkéből, 10.304 eFt 
tőkeváltozásból és a tárgyévi 123 eFt közhasznú tevékenység nyereségéből áll. 
Társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 
 
A rövid lejáratú kötelezettségek (135 eFt) a belföldi szállítók felé fennálló tartozásból 
(80 eFt) valamit az Amerikai Kereskedelmi Kamara felé fennálló (55 eFt) tartozásból 
áll. 
 
A 2.733 eFt passzív időbeli elhatárolás 879 eFt a 2017 és 2018 között átnyúló Kód 
Teátrum előadás sorozatra kapott támogatás, valamit a Kuratóriumi döntés alapján 
2018-ban felhasználásra kerülő 2017-ben kapott 1% (1.254 eFt) és a működésre 
kapott támogatásból tartalékolt Kuratóriumi döntés alapján 2018-ban önkéntes napra 
elhatárolt 600 eFt elhatárolását tartalmazza.  
 
Az államháztartási rendszerből kapott támogatás 1.254 eFt, 2018-ban teljes 
mértékben cél szerinti támogatásként fog átadásra kerülni, ezért elhatárolásra került.  
 
A jogszabályváltozás következtében 2004 évtől a továbbutalási céllal kapott 
támogatásokat egyéb bevételként mutatjuk ki a beszámolóban. 
Az Alapítvány továbbadási célra kapott támogatásainak (pénz és eszközadomány) 
összege 2.967 e Ft, mely egy része a fent jelzettek szerint elhatárolásra került. A 
közhasznú célra kapott egyéb bevételekből 2.482 eFt nem továbbadási céllal kapott 
felajánlás, amelyből 600 eFt Kuratóriumi döntés alapján 2018-ban önkéntes naphoz 
kapcsolódóan támogatásként fog felhasználásra kerülni.  
 
A pénzügyi bevételei nem voltak az Alapítványnak 2017-ben.   
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Az egyéb ráfordítások (2.157 eFt) között a pénzben és eszközökben nyújtott 
adományok értéke szerepel. 

 
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa 2017-ben vállalkozási tevékenységet 
nem végzett. 
 
Az anyagjellegű ráfordítások között (1.612 eFt) a közvetlen az Alapítvány 
működéséhez kapcsolódó költségek találhatók: számvitel költség (381 eFt), 
adminisztrációs titkári szolgáltatás (960 eFt) egyéb igénybevett szolgáltatások értéke 
(101 eFt), valamint bankköltség (170 eFt) szerepel. 

 
A személyi jellegű ráfordítások között reprezentációs kiadás és utazási költségtérítés 
szerepel.    

 
II. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2017. évben nem részesült 
költségvetési támogatásban. 
 

III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 
 

Megnevezés EFt 

Bevételek  

Magánszemélyektől kapott támogatás 540 

Magánszemélyek 1%-a 1.254 

Vállalatoktól, intézményektől kapott támogatás 4.909 

Áthozott / átvitt támogatások évek között -2.733 

Egyéb bevétel 1 

Pénzügyi műveletek bevétele 0 

Bevételek összesen 3.971 

  

Kiadások  

Adott támogatások 2.157 

Személyi jellegű ráfordítások 78 

Adminisztrációs titkári szolgáltatás 960 

Számvitel  381 

Egyéb igénybevett szolgáltatások  101 

Bankköltség 170 

Pénzügyi műveletek ráfordítása 1 

Kiadások összesen: 3.848 
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IV. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN: 
 
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2017. évben az alábbi cél szerinti 
juttatásokat nyújtotta: 

 

Megnevezés e Ft 

Önkéntes nap április – Cseppkő, Bólyai 
Gyermekotthonok 

161 

Önkéntes nap október Zsótér Pál Alapítvány, 
Kézzelfogható Alapítvány, Hóangyal Alapítvány 

510 

Kód-Teátrum sorozat I. előadás 301 

Átadott tárgyi adományok monitorok, telefonok 1.185 

 
 
V. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és 
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 
 
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2017. évben jelen jelentés 3. pontjában 
felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban fenti szervektől. 

 
VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve 

összegének kimutatása 
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 2017. évben nem nyújtott sem 
pénzbeli, sem természetbeli támogatást vezető tisztségviselőinek. 
 

 
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA 

 
A 2001 óta működő közhasznú AmCham Alapítvány kuratóriuma az alábbi összefoglalóval 
szeretné Önt tájékoztatni arról, hogy 2017 évre tervezett feladatainkat – a hátrányos 
helyzetű gyermekek megsegítésére - ismét sikerült maradéktalanul teljesítenünk.  

A feladatokat továbbra is a háromfős kuratórium, a titkár és 5 állandó-, valamint 20-150 fő 
alkalmi önkéntes segítségével végeztük el.  

Együttműködünk vállalkozásokkal, hazai és külföldi valamint nemzetközi cégekkel, akik 
megfelelő anyagi háttérrel rendelkeznek. A nyugati társadalmakban már jól működő, 
nagyobb múltra visszatekintő adományozási tevékenység ma már a cégek ”imázs-
építésének” fontos eleme. Az adójóváírás lehetősége, a publicitás biztosítása pedig 
kölcsönös előnyöket jelent az együttműködésben. Támogatóink pénz- és természetbeni 
adományokkal, valamint gyakran önkéntes munkafelajánlással is segítenek a rászorulókon. 

Küldetésünk 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány célja a tartósan, vagy váratlan esemény 
miatt segítségre szorulók, elsősorban gyermekek, az őket ellátó vagy segítő intézmények, 
szervezetek pártfogása, illetve az egészségügyi vagy szociális állapotuk miatt hátrányos 
helyzetbe került – elsősorban gyermekek – támogatása Magyarországon. 
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EZ TÖRTÉNT 2017-BAN 

 
Eltelt ismét egy év, és elmondhatjuk, hogy 2017 is izgalmas és mozgalmas volt AmCham 
Alapítvány életében. A sok új és régi megvalósított programunk közt egyetlen dolog van, 
ami változatlan, és még erősebb, mint valaha, az az elkötelezettségünk, hogy segítsünk a 
Magyarországon élő hátrányos helyzetű gyermekeknek.  
 
Alapítványunk 2017-ben is egyike volt azon non-profit szervezeteknek, akik elkötelezettek 
az önkéntesség ügye mellett. Az önkéntesség szellemiségének népszerűsítése érdekében 
Alapítványunk évről-évre egyre több önkéntest mozgósít, és velük együtt valósít meg 
programokat. 
 
2018-ban a célunk,  hogy a vállalati önkénteseken túl más területeken dolgozókat is 
önkéntességre buzdítsunk, hogy ők is megtapasztalhassák, milyen jó érzés az, amikor 
valaki az idejével, szaktudásával anyagi ellenszolgáltatást nem várva, nyújt segítséget. 
Éves beszámolónkkal szeretnénk megköszönni támogatóinknak, önkénteseinknek hogy 
2017-ben is számíthattunk Rájuk, és pártfogásukra.  Szeretnénk bepillantást engedni 
2017-ben elért eredményeinkbe, és reméljük, hogy ezzel  erősíteni tudjuk Önöket is 
abban, hogy támogatásukkal jól tudtunk gazdálkodni. 

A „Tavaszi Zsongás – A Day to Make It Happen” Vállalati  Önkéntesek napja 
keretében két fővárosi gyermekintézmény környezetét varázsolták szebbé az AmCham 
Alapítvány (ACF) felhívásához csatlakozva az Amerikai Kereskedelmi Kamara 
tagvállalatainak dolgozói május 20-án. 
Az AmCham Alapítványnál hagyománya van az önkéntességnek, ennek keretében 
tavasszal és ősszel különböző akciók szervezésével évek óta lehetőséget nyújtanak a 
kamarai tagoknak az önkéntes munkára. Tavaly évben is közel 250 önkéntes több mint 
2000 óra munkával segítette a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézményeket. 

Május 20-án a két budapesti (Cseppkő Gyermekotthoni Központ, Bólyai 
Gyermekotthonok Hűvösvölgyi Gyermekotthona) vettek részt önkéntes munkán az 
Avis Budget Group, BME Kéttannyelvű Gimnázium, Exxon BSC, Lexmark Hungary, MAPI, 
NCR Hungary, Tata Consultancy, Urmet dolgozói közösen az otthonok nevelőivel és az ACF 
önkénteseivel. 
A Spring Buzz – Önkéntes Nap keretében több mint 120 önkéntes és 
családtagjaik dolgoztak azon, hogy két kezük munkájával olyan intézményeket tegyenek 
szebbé, ahol a jövő generációjának nevelésével, fejlesztésével foglalkoznak. 
Bencsik Edit, az alapítvány kurátora elmondta: “Az ACF 28 éve rendszeresen segíti a 
gyermekintézmények életét önkéntes megmozdulások szervezésével. Célja, hogy 
megismertesse, elterjessze az önkéntesség fogalmát a magyarországi vállalatok körében, 
és hogy könnyen befogadható módon tegye a mindennapok részévé a fenntarthatóság 
fogalmát. Örömmel láttam, hogy a szombati programhoz is sok munkatársam csatlakozott, 
és jómagam is részt vettem a családommal.” 
„Évek óta minden alkalommal csatlakozunk a „Day to Make it Happen” programhoz. Úgy 
látom, a munkatársak szívesen vállalkoznak olyan önkéntes munkára, ahol egyénként és 
csapatként is megélhetik, milyen jó érzés tenni egy közösségért. Vállalatunk elkötelezett a 
hasonló tevékenységek gyakorlásában, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Lexmark ilyen 
eszközökkel is felhívja a figyelmet arra, hogy az élhető jövő közös felelősségünk” – mondta 
el Somogyi Balázs aki a  Lexmark önkéntes csapatával és családjával érkezett a 
Cseppkő Gyermekotthoni Központba. 
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Az Indián nyár segítő kezeket hozott – Gyönyörű őszi napsütésben, több mint 100 
önkéntes dolgozott október 14-én „A Day to Make It Happen” Vállalati 
 Önkéntesek napja keretében AmCham Alapítvány (ACF) felhívásához csatlakozva.    
A Tata Consultancy és az NCR Hungary önkéntesei idén is elsők között jelentkeztek a 
megmozdulásra, és köszönhetően még az EXXON, KPMG, Lexmark, Urmet, és több 
egyéni önkéntesnek, az intézmények dolgozóival, azok családtagjaival együtt már több 
mint százan serénykedtek a Zsótér Pál Alapítvány, a Kézzelfogható Alapítvány és 
az érdi Hóangyal Alapítvány épületeiben és kertjében. 
A résztvevő cégek közül néhányan – a részvétel és az anyagi támogatáson felül – a munka 
elvégzéséhez szükséges eszközökkel (pl. tisztítószer, raklap, festék, szerszám, reggeli 
pogácsa) járultak hozzá az esemény sikeréhez. 

Az AmCham Alapítványnál hagyománya van az önkéntességnek, ennek keretében 
tavasszal és ősszel különböző akciók szervezésével évek óta lehetőséget nyújtanak a 
kamarai tagoknak az önkéntes munkára. Tavaly évben is közel 250 önkéntes több mint 
2000 óra munkával segítette a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézményeket. 
„Nagy örömmel tölt el minket, hogy önkéntes megmozdulásaink egyre 
sikeresebbek, hiszen az az igazi önkéntesség, amikor nem magadért csinálod, 
hanem másokért, amikor csak egy cél van előtted: az hogy másokkal jót 
tegyél.” – mondta Bencsik Edit, az AmCham Alapítvány kurátora.  
Ezt pedig csak akkor tudod megtenni, ha magaddal is békében vagy, ha van annyi 
energiád, mosolyod és biztos háttered, hogy másoknak is tudsz adni belőle. Azáltal, hogy 
másoknak is képesek vagyunk segíteni, valaki másra is figyelni – a saját gondjainkról a 
fókusz átkerül a mások problémájára, és ezáltal megoldást lelhetünk a sajátunkéra is. 
Mind a két fél nyertesen kerül ki. 
 
És hogy mit vihettünk haza erről a szép napról? 
Hogy minden lehetséges, csak akarni kell. Hogy mindig keresni kell azokat a helyzeteket, 
embereket, amikben, és akikkel önmagunk tudunk lenni. Ha saját magunkat adjuk, akkor 
hatást tudunk gyakorolni másokra, és ennél nagyobb ajándék nem létezik. 

A támogatott intézmények is megtapasztalhatták, hogy ha egyedül nem képesek 
megbirkózni egy-egy feladattal, akkor remélhetően mindig lesz ott valaki aki segít, mert az 
emberek alapvetően jók, csak lehetőséget kell nekik adni, hogy ezt megmutassák. 

ACF Kód-Teátrum – November 18. 
Az AmCham Alapítvány 2017-ben nyitott a digitális oktatás, ezen belül a biztonságos 
internetezéshez kapcsolódó tudás elmélyítésében. Első feldolgozott témakörünk: 
Visszafordíthatatlan címmel a zaklatás, szexuális zaklatás, kiközösítés Felelősség, 
felelőtlenség, következmények és hatások, amit egy interaktív színházi előadás keretében 
dolgoztunk fel a gyerekekkel. 

A formabontó előadás során a nézők a náluk lévő okos telefonok használatával 
nyilváníthattak véleményt, szavazhattak a háttérben megjelenő kérdésekre válaszolva. Az 
előadást egy workshop követte, ahol a fiatalok a meghívott szakértők segítségével 
beszélhették át a darabban elhangzottakat. 
Miről is volt szó? 
• hogy kik vagyunk, és lehetünk a virtuális világban 
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• hogy ami az internetre felkerül, az ott is marad, 
• hogy az egyik legfontosabb dolog, a bizalom, 
• nem minden igaz, amivel az Interneten találkozunk, 
• hogy a biztonságos Internet használathoz az is hozzátartozik, hogy átgondoljuk, milyen 
képet töltünk fel magunkról a közösségi oldalakra, 
• hogy a jelszavad legyen olyan, mint a fogkeféd 
• … és még sok fontos felvetés hangzott el, melyekkel a jelenlévő szakemberek szinte 
észrevétlenül adták át a biztonságos internetezéssel kapcsolatos információkat. 
 

Az AmCham Alapítvány első Kód Teátrum előadásának a sikeréért köszönetet szeretnénk 
mondani, maguknak a diákszínészeknek, Fülöp Hajnalkának, Sugár Sárának, Büti 
Istvánnak, Hargitai Lászlónak, Villányi Gergőnek, és a KPMG-nek! 

Sorozatunk folytatódik, legközelebb 2018. márciusában foglalkozunk ismét az 
internetezés témakörével, akkor a függőségről fogunk beszélni a diákszínházi előadás 
segítségével, melyet ismét a Budapest, IX. kerületi Weöres Sándor Gimnázium 12. 
osztályos, Dráma tagozatos tanulóiból verbuvált 12 fős alkalmi társulat ad majd elő. 
 
ACF Nagylelkűségi Díj 2017 nyertesei 
 
Az alapítványunk 2005-ben hívta életre a „Nagylelkűségi Díj”-at (Generosity Award), 
melyet köszönetképpen azon támogatóinak ad át, akik az adott évben, magukhoz mérten, 
a legjobban segítették elérni céljait. 
Alapítványunk 2017-ben közel 250 önkéntest mozgósított. 8 intézmény 500 
kisgyermeke életébe hozott pozitív változást 2000 önkéntes munkaórában. 
Szeretnénk egy idézettel köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen módon részt 
vett az Alapítvány akcióiban, és biztatni a még hezitálókat, hogy tegyenek ők is jót! 
“A nagylelkűség fogékonnyá és készségessé teszi az embert az erkölcsi jóra. 
A nagylelkű megérti a másik embert, megérti a gyöngébbet, inkább adni akar, mint 
kapni, könnyedén beismeri a hibáját, tévedését is elismeri; könnyed jósággal tud 
megbocsátani. A nagylelkű azért is gazdag, mert örül más értékeinek, s ezáltal részesül 
azokból.” 
 
Nehéz volt a választás, hiszen minden résztvevő maga is hős, és díjat érdemelne.  
Büszkék vagyunk az ide nyertesekre – akik: ExxonMobil BSC, NCR 
Magyarország 
 

“Rajki Zsuzsa Award for Young Talent” Díj Alapítása 
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara 1989-ben alakult meg hazánkban, és már az első évben 
megteremtette nálunk a Hálaadás Napjának hagyományát. Rajki Zsuzsa, mint a Dow 
Chemicals akkori vezérigazgatója az Amerikai Egyesült Államokban részt vett 1989-ben 
egy Hálaadás Napi jótékonysági vacsorán, melynek szellemisége és hangulata annyira 
lenyűgözte, hogy hazatérve nyomban arra gondolt, hogy idehaza is meg kellene honosítani 
ezt a szép hagyományt. Az első hálaadás napi ajándékot a MÁV Kórház gyermek-, 
valamint szülész-nőgyógyász osztályának betegeinek vitték, többek között gyógyászati 
segédeszközöket. Később Terták Ádám (alapító) segítségével megalakult az AmCham 
Alapítvány. 
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Rajki Zsuzsa 2017-ben befejezte a munkát az Alapítványunkban. Munkássága kiemelkedő 
volt, azon túl, hogy megálmodója volt és elindítója tevékenységünknek, 16 éven keresztül 
Ő volt az arca és képviselője Alapítványunknak. Munkássága elismeréséül, és hogy 
példája a felnövekvő ifjúság előtt útmutató legyen,  határozott a Kuratórium  a 
“Rajki Zsuzsa Award for Young Talent” díj alapításáról, melyet először 2018-
ban fogunk pályázatra kiírni.  A Díj lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a 
tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók számára az alap-, közép, felsőfokú és OKJ 
oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan képzett művészekké, 
szakemberekké válnak. 
Köszönjük Zsuzsa! 
  

THINK BIG – SUPPORT THE SMALLEST! 
Támogatóink, segítőink nélkül munkánk nem lenne ennyire sikeres. 
Köszönjük az egész éves együttműködést, figyelmet, támogatást! 

 
TÖBB INFORMÁCIÓÉRT LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA: 

www.amchamfoundation.hu! 
 

28 ÉVNYI TAPASZTALAT 
TÖBB MINT 100 TÁMOGATOTT GYERMEKINTÉZMÉNY 

TÖBB MINT 382 MILLIÓ FORINT ÁTADOTT TÁMOGATÁS 
2017 FOLYAMÁN: MOZGÓSÍTOTTUNK 220 ÖNKÉNTEST ÉS 

TÖBB MINT 2500 ÓRÁNYI ÖNKÉNTES MUNKÁT VÉGEZTÜNK 
 

         On the Facebook: 

• 805 KÖVETŐ 
• TÖBB MINT 48 800 EMBERT ÉRTÜNK EL 

• 19 980 REAKCIÓ A POSZTJAINKON 
 

Kérjük, támogassa adója 1%-val az AmCham Alapítvány munkáját! 

Az AmCham Alapítvány tisztelettel kéri a tagvállalatok munkatársait, hogy személyi 
jövedelemadójuk 1 %-nak felajánlásával támogassa az AmCham Alapítvány 
tevékenységét!  

Felajánlásával az Alapítvány további munkáját segíti, mellyel az egészségügyi vagy 
szociális állapotuk miatt tartós, vagy váratlan esemény miatt rendkívüli segítségre szoruló, 
Magyarországon élő gyermekeket támogatja, életkörülményeiket javítja. 

Az Alapítvány, mely továbbra is teljesen önkéntes alapon működik, és a feladatok 
ellátásáért senki nem kap ellenszolgáltatást, nagyra értékeli támogatását, és tisztelettel 
arra kéri Önt, hogy munkatársai felé is adja tovább az információt arra vonatkozóan, hogy 
miként rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk 1 %-áról.  

Kedvezményezett neve: Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány 
Adószám: 18106400-1-41 
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Az Alapítvány a 2016 évről kapott 1% személyi jövedelemadókból befolyt 
támogatásokat az Alapító okiratában megjelölt célok megvalósítására 
használta fel. 
 
Az AmCham Alapítvány Kuratóriuma 2018. május 31-ei ülésén elfogadta és a 
www.amchamfoundation.hu weboldalon közzétette az Alapítvány Közhasznúsági 
Jelentését. 
 
Budapest, 2018. május 31. 
      

                                                                                                     
________________________ 

           
                                                                                        az Alapítvány képviselője 
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Ectv. Szerinti kötelező melléklet 
Közhasznúsági melléklet 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

Név: Amerikai Kereskedelmi Kamara 
Alapítványa (a szervezetnek van közhasznú 
jogállása) 

   

Székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11    

Bejegyző határozat száma: 
13.Pk.61.124/2001/22 

   

Nyilvántartási szám: 01-01-0008485.    

Képviselő neve: Gordon Mária    

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek 
bemutatása 

Az Alapítvány célja: 
- Tartósan, vagy váratlan esemény miatt segítségre szorulók, elsősorban 

gyermekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő intézmények vagy 
szervezetek pártfogása, támogatása. 

- Egészségügyi vagy szociális állapotuk miatt hátrányos helyzetbe került 
személyek – elsősorban gyerekek – támogatása Magyarországon. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú 
tevékenység megnevezése:  

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

  Gyermek- és 
ifjúságvédelem 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:   Rászorulók, elsősorban 
gyermekek 

a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

Közel 1000 gyermek 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Nevelőotthonokban és 
nevelő-szülőknél élő 
gyermekek 
életkörülményeinek javítása 
kétkezi segítségnyújtással, 
önkéntes megmozdulások 
szervezése által. Cél az 
életminőség javítása vállalati 
önkéntes csapatok 
bevonásával. 

Kód Teátrum - interaktív 
színház középiskolai dráma 
szakos tanulók 
közreműködésével a 
biztonságos és jogszerű, 
elsősorban internet alapú, 
valamint a hagyományos 
kommunikációról, 
gyermekotthonban élő 
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általános és középiskolás 
tanulóknak, valamint rajtuk 
kívül minden érdeklődő 
számára 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 
értéke (eFt) 

Felhasználás 
célja 

 Gyűjtött és meglévő pénzeszköz  Rászorulóknak 

 Gyűjtött tárgyi adományok   Rászorulóknak 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

 Anyag jellegű ráfordítás  1.804 1.612 

 Személy jellegű ráfordítás 57 78 

 Értékcsökkenés 0 0 

 Egyéb ráfordítás  2.218 2.157 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

        0         0 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
összesen: 

       0         0 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 4.181 5.225 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 
alapján átutalt összeg 

123 1.254 

D. közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. normatív támogatás 0 0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 4.058 3.971 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 4.081 3.848 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 57 78 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2.218 2.157 

K. Adózott eredmény 100 123 

L. A szervezet munkájában közreműködő 
közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

220 251 
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személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően) 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft] Igen Igen 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2  0] Nem Igen 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)  

0,25] 

Nem Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)  0,02] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)  0,5] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2  10 fő] Igen Igen 
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