A Jézus Társasága Alapítvány (JTA)
2019. évi beszámolója a kapott adományok felhasználásáról

Bevezető
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 járt be a forrásfejlesztés, fundraising, és napjainkra még fontosabbá
vált a zajos, információktól hemzsegő világban egy egységes közösség kialakítása, melynek
tagjaihoz mint erős bázishoz kommunikálhat egy szervezet. Amennyiben a közösség
magáénak tudja érezni a szervezet küldetését és céljait, akkor elkötelezett és valóban
odafigyelő együttműködővé válik. Eközben pedig tagjai önmaguk számára egy biztonságot
nyújtó, közös elveket valló, 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 nemcsak anyagi, hanem szellemi és erkölcsi
támogatással is bírunk a feladatok elvégzéséhez.
Tisztségviselők
A Kuratórium tagjai 2019-ben
Palóczné Kovács Beáta – kuratóriumi elnök
Jacsó Annamária – kuratóriumi tag
P. András Attila SJ – kuratóriumi tag
A Felügyelőbizottság tagjai 2019-ben
dr. Forrai István
Fábics István
dr. Pomeisl András József
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A Jézus Társasága Alapítvány közhasznú civil szervezetként működik, ezért minden évben
közzéteszi közhasznúsági jelentését, melyet honlapunkon
olvashatnak.
Bevételeink
A Jézus Társasága Alapítvány 2019-es éves bevétele
összesen 40,5 millió forint volt.
Ebből 12,9 millió forint származik magánszemélyek
adományaiból, 11,6 millió forint cégek és intézmények
adományaiból, 3,9 millió forint a személyi jövedelemadó
egy százalékának felajánlásaiból, 4,7 millió forint
pályázati forrásból, 6,6 millió forint külföldi
támogatásokból, valamint egyéb forrásból, pl. részvételi díjak további 0,3 millió forint.
2019-ben az Alapítvány az alábbi közcélú adománygyűjtő kampányokat hirdette meg a
jezsuita rendtartomány negyedéves kiadványában, a M.I.N.D. lapszámaiban.

TAVASZI kampány: Életrendezés Alap 2019
Tavasszal a rászoruló lelkigyakorlatozókat támogató Életrendezés Alap feltöltéséhez kértünk
segítséget, ehhez 2,2 millió forinttal járultak hozzá. Egész életek, hivatások is tévútra
futhatnak a reménytelen útkeresés közben, egy személyesen kísért lelkigyakorlat vagy lelki
beszélgetés azonban gyakran életmentő lehet. A Manréza és a püspökszentlászlói
lelkigyakorlatos házak az Életrendezés Alapból tudják támogatni a diákokat, egyetemi
hallgatókat, rászorulókat, és mindazokat, akiknek nehézséget okoz a teljes napi díjat (12 000
Ft) kifizetni. Lehetőség van kedvezményes (6000 Ft) áron részt venni a lelkigyakorlatokon. A
különbözetet a lelkigyakorlatos házak támogatóinak, barátainak jóvoltából tudják fedezni. Az
Életrendezés Alapból 98 fő lelkigyakorlatozót támogattunk a Manréza Lelkigyakorlatos Ház
vendégeként.
Befolyt adomány
2.227 eFt

Költségráfordítás
526 eFt

Átadott támogatás
1.700 eFt

Jézus Társasága Alapítvány I jta.jezsuita.hu I alapitvany@jezsuita.hu

ŐSZI kampány: Miskolc – A jövő iskolája
Őszi kezdeményezésünk keretében a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium digitális
eszközfejlesztésére érkezett 1,6 millió forint összegben adomány. A Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium és Kollgéium célul tűzte ki, hogy hathatós választ adjon a XXI. századi digitális
kor kihívásaira. Az iskola olyan oktatási rendszert kíván kialakítani, amely támogatja, hogy a
diákok a jelenkor elvárásaira készüljenek fel, és lehetőségük nyíljon a jövő technológiáinak
elsajátítására. Az intézmény tervei között szerepel, hogy teljes mértékben áttér a tanítást és
tanulást támogató digitális rendszer alkalmazására, aminek a feltétele a tantermek felszerelése
wifivel, kivetítővel, kamerával és hangszórókkal.
Befolyt adomány
1.618 eFt

Költségráfordítás
531 eFt

Átadott támogatás
1.000 eFt

TÉLI kampány: Médiaapostolság
A magyar jezsuiták tucatnyi helyen látnak el templomi szolgálatot, s megjelenítik az ignáci
lelkiséget lelkigyakorlatos házakban, iskolákban, közösségekben. Az élőszó mellett azonban a
hagyományos és újabb, a digitális és a virtuális kommunikációs felületeken is igyekszünk
naprakészen, a lehető legkorszerűbb újítások felhasználásával hirdetni Isten igéjét. A 2019ben meghirdetett kampányunkra továbbra is várjuk az adományokat.
Befolyt adomány
940 eFt

Költségráfordítás
560 eFt

Átadott támogatás
folyamatban

1% - A jezsuita küldetésre
Az 1% kampány továbbra is elengedhetetlen bevételi forrásunk. 2019-ben több mint 600
felajánlónknak köszönhetően 3.948.174 Ft-ot kapott a Jézus Társasága Alapítvány, a 360.765
Ft ráfordítás levonását követően az 1%-os kampány eredménye 3.587.409 Ft, melyet – belső
pályáztatás útján – a jezsuita művek javára használunk fel. A felhasználásról további részletek
az 1%-os jelentésből ismerhetőek meg. (http://jta.jezsuita.hu/rolunk/eves-jelentesek)

Adományvonal - Adhat Vonal (13 600/07)
Az Adhat vonalat 2014-ben kezdtük használni, a 13600/07 hívószámmal. Az Adhat vonalon
befolyó összegeket mindig konkrét célra gyűjtjük. 2019-ben 310 hívás és SMS érkezett a
Jézus Társasága Alapítvány adományvonalára, mely 147.250 Ft adományt jelentett.
A 2019. január – július időszakban befolyt támogatásokat, 77.900 Ft-ot a Gyökerek tábor
„Csörögj egy jót!” kampányának támogatására fordítottuk, mellyel a táborozó gyerekek
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balatoni programjának (Tihanyi apátság, kompozás, strandbelépő, meleg étkezések,
útiköltség, fagyi, dinnye, stb.) költségének kiegészítéséhez járultak hozzá.
A 2019. augusztus – december időszakban befolyt 69.350 Ft támogatással a Jezsuita
Menekültszolgálat „Iskolába gondok nélkül” nevet viselő kampányát segítettük. Célunk az
volt, hogy a Magyarországon élő menekültgyerekek is minden szükséges iskolaszer
(íróeszközök, füzetek, tornafelszerelés, tisztasági csomag) birtokában kezdjék a tanévet. Ezen
felül olyan, a tanév közben rendszeresen felmerülő kiadásokat is támogattunk, mint például az
osztálypénz, osztályképek, osztálykirándulások vagy akár színházjegyek költsége.

Az adjukössze.hu oldalon keresztül érkező adományok
A SZIK jótékonysági estje – közösségi adománygyűjtés
A Jézus Társasága Alapítványon keresztül évek óta gyűjtünk adományokat a Szent Ignác
Jezsuita Szakkollégium (SZIK) javára. 2019-ben a kollégium az alapítvány
közreműködésével második alkalommal szervezett jótékonysági estet. Az est során a
kollégium zenei tehetségei mutatkoztak be. Az est kiemelt célja volt barátaink, támogatóink
összefogásával támogatásban részesíteni a kiemelkedő szakmai és tudományos munkát végző,
nehéz anyagi helyzetben lévő hallgatóinkat. 18 támogató közreműködésével 2019.02.01 –
2019.05.02. időszakban 112.000 Ft adomány érkezett.

Tartsuk fenn közösen
adománygyűjtés

a

Jézus

Szíve

Jezsuita

Templomot!

–

bankkártyás

A jezsuitáknál a szentmise közbeni perselyezés tabu, ugyanis Szent Ignác még a XVI.
században megtiltotta, hogy a Jézus Társasága szentmiséin az imádság és a pénzcsörgés
összemosódjon. S mivel a Mária utcai templom nem plébánia, „egyházi adót” sem szed, így
az épület, illetve a közösségi és kulturális élet színvonalas fenntartása döntően a templom
támogatóinak nagylelkűségén múlik. A jelentős mértékben fiatal felnőttekből álló közösség
visszajelzéseiből azonban kiderült, hogy az Y és Z generációt hagyományos eszközökkel
nemigen lehet bevonni a templom támogatói körébe, részben azért, mert készpénzt legtöbbjük
már nem is hord magával. Ha csak ezen múlik, teremtsük meg a lehetőségét a bankkártyás
adakozásnak – döntött a templom vezetése. A felületen 2019 szeptemberében élesítettük, az
év végéig 20 támogató közreműködésével 128.500 Ft, a „virtuális perselyezést” 2020-ban is
folytatjuk.
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Kiadásaink
A Jézus Társasága Alapítvány 2019-es éves kiadása
összesen 49,2 millió forint volt. A kiadások
csaknem 70 százaléka, azaz összesen 34,2 millió
forint intézményi és személyes támogatás volt. A
cél szerinti tevékenység megvalósítására, illetve
működésre közel 8 millió forintot, forrásfejlesztési
tevékenységre 2,3 millió forintot fordítottunk.
Kiadást ugyan nem jelent, de az eredményt
befolyásoló tényező az éves értékcsökkenési leírás,
ami közel 5 millió Ft.
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