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A Jézus Társasága Alapítvány (JTA) 

2020. 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 2020-ban 

Vertán György – kuratóriumi elnök 

P. András Attila SJ – kuratóriumi tag 

P. Hesz István SJ – kuratóriumi tag 

P. Rigó Jenő SJ – kuratóriumi tag 

Dr. Tóth Attila Simon – kuratóriumi tag 
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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 2020-as éves bevétele összesen 61,4 millió forint volt.  

Ebből 29,8 millió forint származik magánszemélyek adományaiból, 4,3 millió forint cégek és 

intézmények adományaiból, 4,9 millió forint a személyi jövedelemadó egy százalékának 

felajánlásaiból, 18 millió forint pályázati forrásból, 2,9 millió forint alapítótól kapott 

támogatásból, valamint egyéb forrásból, további 1,5 millió forint.  

2020-ban az Alapítvány az alábbi közcélú adománygyűjtő kampányokat hirdette meg a 

jezsuita rendtartomány negyedéves kiadványában, a M.I.N.D. lapszámaiban. 

 

TAVASZI kampány: Jezsuita közösségek szolgálata 

A jezsuita rendtartomány számos közösségi és lelkiségi programot szervez rászoruló határon 

túli gyerekek, Magyarországon élő, illetve külföldről hozzánk látogató fiatalok számára. A 

következő színes paletta lehetőséget kínál a lelki feltöltődésre, a közösségi élmények 

megtapasztalására: Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, Szentjánosbogár-táborok, 

Gyökerek-tábor, Magis Europe 2020 Miskolcon, valamint lelkigyakorlatok Dobogókőn és 

Püspökszentlászlón. A M.I.N.D. újság tavaszi számában meghirdetett adománygyűjtő 

kampányunkra összesen 2 millió forint támogatás érkezett. Költségráfordítás: 452.077 Ft 

 

NYÁRI kampány: Adománygyűjtés a szakkollégiumok javára 

A koronavírus által terhelt időszakban a magyar jezsuita rendtartomány művei a megváltozott 

körülményekhez igazodva végezték feladataikat. Az új helyzetben azonban többüknél nem 

várt kiadások merültek fel. Úgy tapasztaltuk, hogy a három magyarországi jezsuita kollégium 

– a Szent Ignác, a Roma és a Kaszap István Kollégium – a járvány következtében további 

jelentős kihívás elé nézett, hiszen például az épületek, terek bérbeadásából kieső bevételek 

számos fenntarthatósági kérdést vetnek fel. A M.I.N.D. kiadványunk nyári számában 

meghirdetett adománygyűjtő kampányunkkal az volt a célunk, hogy rászoruló hallgatóinkat 

támogathassuk, munkatársaink ebben az időszakban is bérhez juthassanak, és megőrizhessük 

fejlődésre lehetőséget adó környezetüket. A M.I.N.D. újság nyári számában meghirdetett 

adománygyűjtő kampányunkra összesen 1,8 millió forint támogatás érkezett. 

Költségráfordítás: 658.223 Ft 

 

https://jta.jezsuita.hu/wp-content/uploads/2021/06/1.-Mell%C3%A9klet_1._2020.%C3%A9vi-K%C3%B6zhaszn%C3%BAs%C3%A1gi-besz%C3%A1mol%C3%B3_2021.05.18..pdf
https://issuu.com/jezsuitak
https://issuu.com/jezsuitak/docs/mind_2020_tavasz
https://issuu.com/jezsuitak/docs/mind_2020_ny_r_egyben
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ŐSZI kampány: Általános gyűjtés 

A M.I.N.D. újság őszi számában meghirdetett általános, a jezsuiták sokrétű tevékenységét 

támogató adománygyűjtő kampányunkra összesen 2,1 millió forint érkezett. 

Költségráfordítás: 168.392 Ft 

 

RENDKÍVÜLI adománygyűjtés: „Növekedjenek Libanon cédrusai!”  

2020. augusztus 4-én a bejrúti kikötőnegyedet kettős robbanás sújtotta. A magyar 

rendtartomány a maga forrásaiból is küldött gyorssegélyt Libanonba, és a „Növekedjenek 

Libanon cédrusai!” kezdeményezésünkkel arra hívtuk barátainkat, hogy aki teheti, 

csatlakozzon a kilátástalan helyzetbe került embereken segítő világméretű összefogáshoz. 

Felhívásunkra 1,1 millió forint adomány érkezett. Költségráfordítás: 0 Ft (online kampány, 

saját felületen) 

 

1% - A jezsuita küldetésre 

Az 1% kampány továbbra is elengedhetetlen bevételi forrásunk. 2020-ban 672 felajánlónknak 

köszönhetően 4,9 millió forintot kapott a Jézus Társasága Alapítvány. A felhasználásról 

további részletek az 1%-os jelentésből ismerhetőek meg. (http://jta.jezsuita.hu/rolunk/eves-

jelentesek). Költségráfordítás: 517.740 Ft 

 

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. 2020-ban 164 hívás és SMS érkezett a 

Jézus Társasága Alapítvány adományvonalára, mely 77.900 Ft adományt jelentett.  

 

A befolyt 77.900 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. 

  

https://issuu.com/jezsuitak/docs/2020_osz_mind_egyben_v_gleges
https://jezsuita.hu/gyujtest-inditanak-a-magyar-jezsuitak-a-bejruti-robbanas-karosultjainak-tamogatasara/
https://jta.jezsuita.hu/tamogatas/1-tudatos-rendelkezes/
http://jta.jezsuita.hu/rolunk/eves-jelentesek
http://jta.jezsuita.hu/rolunk/eves-jelentesek
https://jta.jezsuita.hu/tamogatas/adhat-vonal/
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Az adjukössze.hu oldalon keresztül érkező adományok 

Az adjukössze.hu-n futó adománygyűjtő kampányaink költsége minden esetben az aktuális 

ÁSZF szerint alakult. 2020-ban a projektindítás költsége 10.000 forint + ÁFA volt, az elért 

célösszegből a szolgáltató 7%-ot tartott vissza (kivételt képzett ez alól a COVID járvány alatt 

indított kép kampányunk, ahol %-os levonás nem történt). 

Segítség a mindennapokhoz 

A Jezsuita Roma Szakkollégium tizennégy diákja a COVID járvány kitörését követően 

mostoha körülmények között küzdött a mindennapjaiért, otthonukban szinte lehetetlen volt 

megteremteni a hatékony távtanulás feltételeit. Ebben a nehéz helyzetben segítettük őket, 60 

támogató közreműködésével 2020.03.25 - 2020.04.24 időszakban 843.000 Ft adomány 

érkezett, melyet a diákoknak azonnal eljuttattunk. 

Csempézzük le együtt a konyhát! 

A magyar jezsuiták 2011-ben alapították Szegeden a Kaszap István Jezsuita Szakkollégiumot 

(https://kijk.hu/) az egykori Noviciátus épületében azzal a céllal, hogy a szegedi egyetemi 

hallgatók számára is biztosíthassanak olyan minőségi – szellemi, lelki, fizikai – környezetet, 

amely elősegíti emberi növekedésüket, szakmai elmélyülésüket és szélesebb körű 

tájékozottságukat a műveltség területén. A kollégium 40m2-es közösségi terének, a 2002-ben 

készült konyhának a csempeburkolatát szerettük volna felújítani, hogy az ősszel visszatérő 

diákokat már egy praktikus és otthonos helyiség fogadja. 23 támogató közreműködésével 

2020.04.29 - 2020.05.12. időszakban 508.000 Ft adomány érkezett. 

Minőségi közvetítéstechnikát a Jézus Szíve Templomba! 

Sajnos a járvány idején a Jézus Szíve Templomunkban, nem volt arra lehetőség, hogy 

továbbra is zsúfolásig teltházas szentmiséket tartsunk. Annak érdekében, hogy minél többen 

részt vehessenek a szertartásokon legalább virtuálisan, adománygyűjtő kampányt indítottunk.  

327 támogató közreműködésével 2020.04.30 - 2020.06.19 időszakban 3.611.900 Ft adomány 

érkezett, melyből távolról vezérelhető kamerákat, új térmikrofont, hang keverőpultot, és 

közvetítés vezérlő rendszert vásároltunk. 

SZIKSong - Arlóért 

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium SZIKsong koncertsorozata a 2019/2020-as tanévben 

indult útnak a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium öregdiákjainak kezdeményezésére. 

Célja elsősorban a kollégium szakmai, társadalmi és szociális projektjein túl egy kulturális, 

zenei kezdeményezés megvalósítása volt, az elért tanulmányi- és versenyeredményeinken túl 

egy művészibb arcunk megmutatása a világnak. 

https://adjukossze.hu/aszf#_Toc57134643
https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/segitseg-a-mindennapokhoz-1906
https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/csempezzuk-le-egyutt-a-konyhat-1965
https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/minosegi-kozvetitestechnikat-a-jezus-szive-templomba-1973
https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/sziksong-arloert-2099
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A járványügyi helyzetben sem szerettük volna abbahagyni a projektet, azonban a szigorú 

előírások és mindannyiunk egészsége érdekében ezt az online térbe költöztettük át. Három 

online koncertet valósítottunk meg az őszi félévben. A kollégiumi közösség szívén viselte a 

rendtartomány új romamisszióját a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Arlón, az ottani gyerekek 

sorsát. Kezdeményezésükkel a községben induló önkéntesprogram helyszínéül szolgáló, a 

leendő önkénteseknek szállást nyújtó Jelenlét Ház felújítási költségeihez járultak hozzá. 147 

támogató közreműködésével 2020.10.13 - 2021.01.11. időszakban 1.053.000 Ft adomány 

érkezett. 

Tartsuk fenn közösen a Jézus Szíve Jezsuita Templomot! – bankkártyás 

adománygyűjtés 

 

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. 2020-ban a „virtuális perselybe” 7.107.561 Ft 

adomány érkezett.  

 

 

Kiadásaink 

A Jézus Társasága Alapítvány 2020-as éves ráfordítása összesen 72 millió forint volt. A 

kiadások 66 százaléka, azaz összesen 47,8 millió forint intézményi és személyes támogatás 

volt. A cél szerinti tevékenység megvalósítására, illetve működésre közel 21,4 millió forintot, 

forrásfejlesztési tevékenységre 2,8 millió forintot fordítottunk. Kiadást ugyan nem jelent, de 

az eredményt befolyásoló tényező az éves értékcsökkenési leírás, ami közel 5 millió Ft. 

https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/tartsuk-fenn-kozosen-a-jezus-szive-jezsuita-templomot-1724
https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/tartsuk-fenn-kozosen-a-jezus-szive-jezsuita-templomot-1724

