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REGŐCZI ISTVÁN ALAPÍTVÁNY A KORONAVÍRUS ÁRVÁIÉRT 

2021. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Családtámogatások: 

A Regőczi Alapítvány 2021 májusában jött létre, alapítója Áder János köztársasági elnök. 

Az alapítvány célja, hogy hosszútávú és személyre szabott gondoskodást nyújtson 

azoknak a gyermekeknek, akik a koronavírus járvány következtében vesztették el egyik, 

vagy mindkét szülőjüket. Mindaddig kívánja támogatni az alapítvány ezen gyermekeket, 

amíg befejezik nappali tagozatos tanulmányaikat, önállóvá válnak és képesek lesznek saját 

magukról gondoskodni. 

Az első, kezdeti évben a folyamatosan beérkező kérelmek elbírálása és adatbázisba 

történő felvétele zajlott. A kérelmek feldolgozása után kb. 2-3 heti alkalommal ülésezett 

az alapítvány háromfős kuratóriuma, akik egy egyszeri anyagi gyorssegélyről döntöttek 

minden jogosult család esetében. A támogatás mértéke a kérelemben megadott jövedelmi 

viszonyok, valamint az eltartott gyermekek száma alapján került meghatározásra. A 2021. 

évben minden család egyszer részesült támogatásban. Az alapítvány és a támogatott 

(szülői felügyeletet gyakorló, vagy gyám) között támogatási szerződés jött létre. 

Fentiek alapján a 2021. évben 462 család, 806 gyermek kapott anyagi segítséget, 

összesen 167.583.000 Ft értékben. 

Az Alapítvány 5.000.000 Ft alapító tőkével indult és rögtön aktív adománygyűjtésbe 

kezdett, hogy minél több családon, minél hathatósabban és gyorsabban tudjon segíteni. 

Rögtön az első évben több céggel is sikerült több évre szóló megállapodásokat kötni, 

illetve több önkormányzat is ajánlott fel támogatást. Emellett magánszemélyek is 

adakoztak.  

Az MTVA „Jónak lenni jó” c. műsora is a Regőczi Alapítványról szólt 2021-ben.  
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A teljes társadalmat megmozgató összefogás eredményeként az alapítvány alapítása 

évében több mint egy milliárd forint adományban részesült, mely összegből 443.000.000 

forint magánszemélyektől érkezett. 

Az így befolyt támogatásokat és adományokat azonban nem használta fel teljes mértékben 

az Alapítvány. Ennek okai, hogy a 2022-es évre is tartalékolni kellett egy jelentős összeget, 

hogy az Alapítvány elindíthassa a havi rendszeres támogatási rendszerét, valamint a 

működése is biztosított legyen. Ezen kívül, sajnos az igénylők száma is folyamatosan nő. 

Várhatóan az adományozási kedv is csökken majd az évek során az első évben tapasztalt 

érdeklődéshez képest. Sajnálatos módon már most tapasztalható, hogy az ukrán-orosz 

konfliktus miatt jelentősen csökkennek az adományok, valamint a céges támogatók köre 

is. 

Annak érdekében, hogy az Alapítvány be tudja tartani az alapításkor hosszú távra vállalt 

feladatait, ígéreteit, az eddig befolyt adományokból tartalékot kell képeznie a következő 

évekre. 

Az alapítvány működése: 

Az alapítvány megalakulásakor és az első hónapokban önkéntesek segítették a munkát. 

A kuratórium elnöke, valamint két tagja ingyen látja el a tevékenységét. 

A kérelmek nagy száma, illetve a 2022. év tervezése miatt azonban szükségessé vált egy 

saját stáb felvétele, illetve önálló irodai környezet megteremtése. 

2021 novemberétől 4 fő állandó munkatárs felvétele történt meg a Regőczi Alapítványnál.  

Emellett kialakításra került az iroda informatikai háttere, berendezése is. 

Az iroda helyiséget az alapítvány szívességi használatba kapja, csak üzemeltetési költséget 

kell fizetnie, bérleti díjat nem. 
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2021-ben az alapítvány 8.631.000 Ft-ot költött saját munkavállalóira, 4.947.000 Ft-ot 

pedig anyagjellegű ráfordításokra. 

A 2022. évtől az alapítvány áttér a havi rendszeres, jövedelemtől függő támogatási 

rendszerre, valamint évente három alkalommal biztosít anyagi segítséget minden jogosult 

család számára –jövedelemtől függetlenül- az iskolakezdési, a karácsonyi, illetve a nyári 

táboroztatási időszakban. 

Fentiek alapján 2022-ben 500 millió Ft kifizetését tervezi az alapítvány a hozzá forduló 

családok számára, amennyiben az érintett családok száma –reményeink szerint- nem 

emelkedik tovább. 
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