
 

Forrásfejlesztés 2014. évi beszámolója 

 

A magyar jezsuiták a rendszerváltás után, behozva a nyugati mintákat, azonnal tudatos 

forrásfejlesztő munkába kezdtek Magyarországon, megelőzve ezzel a hazai civil világ többségét. 

Hosszú utat jár be a forrásfejlesztés, fundraising, és napjainkra még fontosabbá vált a zajos, 

információktól hemzsegő világban egy egységes közösség kialakítása, akihez, mint erős bázishoz 

kommunikálhat egy szervezet. Amennyiben a közösség magáénak tudja érezni a szervezet küldetését 

és céljait, úgy elkötelezett és valóban odafigyelő együttműködőkké válnak. Eközben pedig önmaguk 

számára egy biztonságot nyújtó, elvekben megegyező, egységes közösséget teremtenek. Erre 

összpontosítva végezzük mi is munkánkat. Olyan kezdeményezéseket indítunk el, melyekkel meg 

tudunk szólítani másokat is, hogy ne egyéni álmok, hanem a társadalom, a környezetünk által 

támogatható ügyek mellé tudjunk szerezni támogatókat. Így nem csak anyagi, hanem szellemi és 

erkölcsi támogatással is bírunk a feladatok elvégzéséhez. 

 

2014. ÉV AKTUÁLIS KAMPÁNYAI 

Az 1% kampány egyre erősödő bevételi forrásunk. Költséges, de jól megszólíthatjuk vele 

támogatóinkat, akik az év ezen időszakában még nyitottabbak felhívásainkra. Minden évben 

igyekszünk világosan kommunikálni azt a 4-5 célt, melyekre évek óta szánjuk és osztjuk – belső 

pályáztatás útján – a jezsuita művek és közösségek számára a nagy segítséget jelentő részösszegeket. 

Az Adhat vonal 2014-ben indult el számunkra, amikor sikeres pályázati elbírálás eredményeként 

elkezdhettük használni a 13600/07 melléket. Az Adhat vonalon befolyó összegeket mindig konkrét 

célra gyűjtjük. Ezeket a célokat mindenkor a JTA honlapján közöljük. (www.jta.jezsuita.hu) 

A Barátainknak évenkénti egyszeri gyűjtéseket forrásfejlesztési célra, kapcsolatépítésre (friend-

raising), így például a hírlevél újság kiadási költségeinek finanszírozására, illetve a partnertalálkozók 

költségeire fordítjuk. 

A Barátaink számlára külön megnevezés nélkül, vagy éppen kettő kampány közötti időszakban, 

illetve kifejezetten erre a célra küldött adományokat szintén az előző bekezdésben említett 

kiadásokra, vagy a hirtelen jelentkező, egyéb jezsuita (kötődésű) munkák támogatására fordítjuk. 

Kiemelt célokra, melyekre más forrás nem mutatkozik. Ilyen felmerülő kiadások lehetnek pl. az 

Életrendezés Alap és ösztöndíj alap feltöltés, egy jezsuita gimnáziumi énekkar utazási költségeinek 

támogatása, vagy tájékoztató kisfilmek (videók) készítésének nem tervezett kiadásainak fedezése. 

Ezekről a támogatásokról mindenkor, jogköréből eredően, az Alapítvány kuratóriuma szavaz és dönt. 

A Faludi Ferenc Akadémia több év után ismét lehetőséget kapott, hogy felerősítse hajdani 

felnőttképzési munkáját. Támogatva ezzel egyebek mellett az Ignáci Pedagógiai Műhely (Miskolc) 

munkáját. Ebben az évben pedig a Kaszap-évhez kapcsolódóan vesz részt ifjúságnevelési 

programokban. Cél, hogy az Akadémia munkájával ismét érdemi munkát vállalhassunk – oktatási 

intézmény(ek) támogatása és fenntartása mellett – felnőttképzésekkel is az ifjúság nevelésében. 

http://www.jta.jezsuita.hu/


 

A Gyökerek Mozgalom a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium egykori hallgatói által indított 

kezdeményezés, mely évek óta határon túl élő, nehéz sorsú, magyar ajkú gyerekek magyarországi 

táboroztatását vállalja szakkollégisták és önkéntes segítők együttműködésében. A Gyökerek Tábor 

program, mint önkéntes civil kezdeményezés, kifejezetten a támogatók nagylelkűségére hagyatkozik, 

hiszen az ilyen célú pályázati források nem tudják fedezni a költségeket. Egy hét ezeknek a 

gyerekeknek egy igazi, életre szóló élmény. 

A Jezsuita Udvar egy évenként megrendezésre kerülő partnertalálkozó, ahova barátainkat, nagy 

adományozóinkat és együttműködőinket hívjuk meg, hogy együtt ünnepelhessük meg az éves 

eredményeket, szorosabbra fűzhessük barátságainkat, és személyesen megköszönhessük a kapott 

segítségeket. Befizetett részvételi díjak és további adományok segítik az esemény megvalósítását. 

A Közös-Tér – Jezsuita Önkéntes Szolgálat – Miskolc (KÖT-Mc-JÖSz) kampányból támogattuk a 

megvalósulás alatt álló Közös-Tér programot és az ezt segítő Jezsuita Önkéntes Szolgálatot (Jezsuita 

Önkéntes Év), melyek a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumhoz kapcsolódó 

munkákat foglalnak magukba. A KÖT programoknál cél az Avas-déli lakótelep lakosainak 

közösségfejlesztése, meghívva őket különböző sport- és kreatív ifjúsági és kertészeti programokra. 

Sok a feladat, sok a lehetőség, nagy az igény. A KÖT-öt külföldi magyar közösségek is rendszeres 

adományokkal segítik. 

2014-ben Magyarországon került megrendezésre a MAGIS regionális ifjúsági találkozója. A tavaszi 

kampányban kértük barátainkat, hogy segítsük együtt a fiatalokat, hogy részt tudjanak venni a 

találkozón. Az adományokból a magyarországi eseményeken résztvevő fiatalok költségeihez járultunk 

hozzá. 

A Manréza Lelkigyakorlatos Ház és az Életrendezés Háza is rászorul a támogatóink adományaira. A 

házak fenntartási költségeire fordítjuk minden évben a befolyt összegeket, valamint egy-egy nagyobb 

adományozónak köszönhetően a házba érkező, rászoruló lelkigyakorlatozók költségeihez is hozzá 

tudunk járulni. Az Életrendezés Alapot pedig arra hívtuk életre, hogy szintén segítséget nyújthasson 

rászorulók számára. Akár részt venni lelkigyakorlaton, vagy hozzájutni más mentálhigiénés, spirituális 

vagy etikai segítséghez. 

A Musica Sacra kórus a pesti Jézus Szíve jezsuita templomban tevékenykedik. Adományokból tartja 

fenn magát, meghívásra vendégszerepléseket is vállal, illetve zenei CD-je is megjelent már. 

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium és a Jezsuita Roma Szakkollégium, ahogyan a Fényi Gyula 

Jezsuita Gimnázium és Kollégium is az Alapítvány kiemelt támogatottjai. Feladatunk a jezsuita 

oktatási intézmények támogatása. Nagy feladat a fenntartás is, de e mellett igyekszünk hangsúlyt 

helyezni az intézményekben tanulók minőségi oktatására és nevelésére is. Minden segítségre szükség 

van, hogy a mai oktatási rendszerben minőségi képzéseket és életteret biztosíthassunk a fiatalok 

számára. 

Szociális gyűjtéseink akkut témákra, vagy hangsúlyos szociális nehézségek orvosolására, enyhítésére 

irányulnak. Az évek során szerveztünk már gyűjtéseket idősek látogatására, romapasztorációra, 

felzárkóztatásra – felnőttképzés támogatására. Gyűjtéseink mindig konkrét célra irányulnak, a 

támogatások felhasználásáról tájékoztatjuk köreinket. 



 

Külföldi célokra nem rég óta indítunk gyűjtéseket. Rwandai gyermekpszichiátriai munka segítése 

után 2014-ben a fülöp-szigeteki tájfun áldozatainak, károsultjainak megsegítésére gyűjtöttünk. Nagy 

előnyünk, hogy közvetlen helyi jezsuita kapcsolatokkal rendelkezünk, így megbízható utat ismerünk 

közvetlenül a rászorulókhoz. Ez ad bizalmat azok számára, akik segítenének távolról, azonban nem 

ismernek számukra hiteles csatornákat. Ilyen csatornaként igyekszünk segíteni távoli rászorulóknak, 

helyi adományozók által. A gyűjtésekről szintén a Barátainknak újságban adtunk visszajelzéseket. 

Fülöp-szigetekről a hálás helyi jezsuiták igényesen összeállított jelentésekkel segítették a 

visszacsatolást. 

 

TÁBLÁZATOK 

Az alábbi táblázatokban összefoglalva olvashatóak a Jézus Társasága Alapítvány számára, 2014. 

évben befolyt adományok célokhoz rendelve. Az 1. táblázatban láthatóak a bevételek, ráfordítások, s 

az ezekből származó eredmény is. Külön oszlopban kiemelve a fundraising/friend-raising, vagyis JTA 

FR tevékenységből származó, tehát gyűjtési akciók eredményeként befolyt összegeket. Az 

adományok típusai eltérőek lehetnek. A felajánlások lakossági, vállalati, illetve külön választva, nagy 

támogatói, és „szerződött” tartós adományozóktól származnak.  

1. táblázat 

Megnevezés Forrásfejlesztés 
2014. évi 

akciók  
ráfordítása 

2014. évi 
akciók  

eredménye 
Ebből FR 

ADHAT vonal (kezdeti 1.félév) 9 486 88 557 -79 071 -79 071 

Barátaink - Határokon túl is 2013 622 200 68 177 554 023 554 023 

Barátaink számla - általános 4 751 210   4 751 210 4 751 210 

Barátainknak 2014/2 - általános 1 671 905 143 488 1 528 417 1 528 417 

Csiga Ösztöndíjalap 31 000   31 000   

Életrendezés Háza 302 700   302 700   

Faludi Ferenc Akadémia 1 600 000   1 600 000   

Fényi tehetséggondozás (Miskolc) 62 000 4 805 57 195 57 195 

Gyökerek tábor 1 162 800   1 162 800   

Jézus Szíve templom (Mária u.) 39 000   39 000 39 000 

Jezsuita Udvar JU14 (Barátaink Vacsora) 678 431 1 116 383 -437 952 -437 952 

KÖT-MC-JÖSZ 2014 1 360 100 682 071 678 029 678 029 

MAGIS 2014 2 087 249 574 244 1 513 005 1 513 005 

Manréza LGY ház 525 000   525 000   

Musica Sacra 400 000   400 000   

Online Breviárium 22 500   22 500 22 500 

SZIK Díszest 1 312 000   1 312 000   

SZIK fejlesztés 185 500 7 450 178 050 178 050 

SZIK tanulm. és ösztöndíj Alap 2 067 000   2 067 000   

Szociális - általános 42 000   42 000 42 000 

Szociális - JRSZ 430 420 20 325 410 095 410 095 

Tájfun 2013 47 000   47 000 47 000 

Adományok + JU14 bev. összesen 19 409 501 2 705 500 16 704 001 9 303 501 

2014. évi 1% kampány 4 172 248 568 979 3 603 269 3 603 269 



 

A 2. táblázat tartalmazza az Alapítvány adományokkal kapcsolatos, gazdálkodás jellegű 

tevékenységeinek összesítését, kiadás-bevétel-eredmény összegzéssel. A bevételi oldalon 

szerepelnek a fenntartótól (Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya) a működést biztosító 

támogatások is (pl. FR működés, bevételi oldal). 

2. táblázat 

Megnevezés 
2014. évi 

Kiadás Bevétel Eredmény 

1% kampány 568 980 568 980 0 

ADHAT vonal 88 557 48 490 -40 067 

Barátainknak 2014/2 143 488 1 671 905 1 528 417 

Barátainknak újság 4 372 563 2 786 243 -1 586 320 

Életrendezés Alap 150   -150 

Fényi tehetséggondozás 4 805   -4 805 

FR eszközök 737 515 737 515 0 

FR működés 3 734 826 3 734 826 0 

Jezsuita Udvar JU14 (Barátaink vacsora) 1 116 383 919 145 -197 238 

KÖT-MC-JÖSZ 2014 682 071 1 360 100 678 029 

MAGIS 2014 574 244 2 087 249 1 513 005 

Miskolc FR-KÖT 38 100   -38 100 

Önkéntesek költségei 87 751   -87 751 

SZIK fejlesztés 140 894 110 500 -30 394 

SZIK jubileum 7 450 75 000 67 550 

SZJA 1% átadása 3 564 000 3 660 258 96 258 

Szociális - általános 333 797   -333 797 

Szociális - JRSZ 20 325 430 420 410 095 

Átadott támogatások adományokból 30 636 546 27 658 203 -2 978 343 

"Határokon túl" 2013 68 177 622 200 554 023 

 ÖSSZESÍTŐ 46 920 622 46 471 034 -449 588 

2013.évben kapott, 2014.évben átadott adományok     5 522 516 

2014.évben kapott, 2015.évben átadott adományok     4 992 283 

Korrigált eredmény     80 645 

   



 

JTA és JFI forrásfejlesztés (Friend-raising, FR) beszámoló 2014 

 

2014-ben nagy változás köszöntött a forrásfejlesztés életébe. Hosszú évek után a tartományi 

struktúra optimalizálása részeként az alapítványtól átkerült a Jezsuita Fejlesztési Iroda (JFI) alá. Az FR 

programköltségei továbbra is az alapítványt terhelik, azonban munkaerő és bérezés tekintetében az 

eddig az alapítványhoz tartozó erőforrások strukturálódtak a rendtartományon belül működő 

fejlesztési osztályba. Ezt az összevonást több ok is indokolta, de kiemelendő az, hogy a forrás- és 

közösségfejlesztés szintén annak a munkának része, aminek elvégzésére a fejlesztési iroda 

(development office) életre lett hívva. Ehhez kapcsolódóan az alapítvány kuratóriuma is átalakult. 

Tagjai, a jezsuita ökonómus mellett, az alapítvány munkáira alapos rálátással rendelkező mindenkori 

fejlesztési irodavezető és a mindenkori forrásfejlesztő lettek. A fejlesztési iroda munkatársai továbbra 

is elsődleges feladatukra, a pályázati források biztosítására helyezi a hangsúlyt, míg FR folytatja a 

személyi (individual) adománygyűjtési munkát.  

A létező közösségek megszólítása továbbra is dominál az új tagok szervezésével szemben. Azonban 

nagy lépés, hogy elkezdődhetett néhány jezsuita intézménnyel a kapcsolati listáik feldolgozása, a 

központi adattárral történő „összefésülés”. Ennek hosszú távú célja, hogy optimalizálni lehessen a 

párhuzamos kommunikációt, ne menjen több csatornán egyszerre több jezsuita vonatkozású 

megkeresés azonos személyeknek, de üzeneteink minél személyre szabottabbak, mégis széles körűek 

legyenek. 

Szakmai tanácsokat figyelembe véve, a korábbiakban használt kapcsolatkezelő rendszerünkről 

áttértünk egy szabad forráskódú, ingyen használható, nemzetközi fejlesztéssel folyamatosan frissülő 

CiviCRM elnevezésű online kapcsolatkezelő (CRM) rendszerre. Ennek személyre szabása és adatokkal 

történő feltöltése folyamatban van. 

Az 1% kampány továbbra is tudta tartani erősödését a korábbi évekhez képest. E mellett tavasszal a 

MAGIS 2014 céljaira, karácsonykor pedig a KÖT (Közös-Tér) – JÖSz (Jezsuita Önkéntes Szolgálat) – Mc 

(Miskolc) összevont tartalomra indult országos kampány. Utóbbi tanulsága, hogy érdemes olyan 

témát népszerűsíteni, melynek konkrétumai, s maga a projekt minél pontosabban körvonalazott. 

Ősszel mindez ismét kiegészült az alapítvány általános költségeire indított gyűjtéssel. Minden gyűjtő 

kampányban fontos látni, hogy a friend-raising felfogás alapján, nem a forrásgyűjtés a prioritás, 

hanem a jezsuita munkák gondolatiságának, elveinek terjesztése, a közös küldetés köztudatba való 

bevezetése, pr tevékenység. 

A Jezsuita Udvar nem várt vendégszámot hozott júniusban. Fluktuáló részvétellel több, mint 200 

vendég, munkatárs és jezsuita vett részt összesen. Az esemény nem fundraising, hanem 

partnertalálkozó minősítésben kerül megrendezésre immár 3 éve. Az eseményre elkészült a 200 éves 

rendről szóló kiállítás, ami az est után útnak indult az országban, vándorkiállításként. 

2014-ben a már megismert jezsuita ajándéktárgyak bevezetési idejét éltük. Megszokott tárgyak, 

jezsuita vonásokkal. Az új tag a mádi vidékről származó, kiemelkedő minőségű LUMINA jezsuita bor, 

ami a korábbi Jezsuita Bordót váltotta. Ez a furmint jó fogadtatást kapott. Várhatóan 2015 végéig 

szolgálja ki rendezvényeinket, és jelenthet értékes ajándékot kapcsolataink számára. Forgalmazásba 

csak a Loyola Café-ban került, illetve egy-egy nyilvános rendezvényen viszonteladók által.   



 

Új média felületeink egyre jobban bejáratódnak. A közösségi médiában egyházi szinten nagyon 

kiemelkedő a jezsuita jelenlét. A Provincia Titkársággal, a média- és kommunikáció referenssel együtt 

dolgozunk a jezsuita képtáron, és az online felületek közötti, minél hatékonyabb kommunikáción. 

Online marketing munkában egy megbízható együttműködő vállalkozásra találtunk, akik segítségével 

egy igen komoly, csak civil szervezeteknek járó reklámozási kerettámogatásra is szert tettünk (Google 

AdGrants). 

Elkészült az SJ Portfolió. Minden jezsuita működési terület, és minden jezsuita mű említésre kerül 

benne. Cél volt az összefoglaló, rövid bemutatáshoz használható forma. Ezért minden terület 1-1 

oldalt kapott, aminek eredménye egy összesen 13 oldalas dokumentum. 

A korábbi években elkezdett önkéntességszervezés tapasztalata az, hogy érdemben kevés létszámot 

lehet csak központilag, az adott kapacitással kezelni. Ennek eredményeként a JFI-JTA-FR munkába 

néhány, de állandó önkéntes vonódott be, a többiek csak ritka, alkalmi meghívásokat kapnak. 

Az év végén sikerült keretbe foglalni egy Jezsuita Gyakornoki Programot, melynek eredményeként 

2015-ben 5 gyakornok állhat munkába, öt különböző jezsuita műnél. 

Folyamatosan erősödik majd, új gyűjtő csatornaként, a pályázással elnyert Adhat Vonal. Ezzel a 

formával barátaink nagyon egyszerű módon tudnak kis összegű adományokat küldeni 

kezdeményezéseinkhez telefonhívással, vagy üzenet küldésével. 

 

Forrásfejlesztés és Friend-raising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015. augusztus 28. 

 


