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A Jézus Társasága Alapítvány (JTA) 

2021. 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 2021-ben 

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 2021-es éves bevétele összesen 42,4 millió forint volt. 

Ebből 16,9 millió forint származik magánszemélyek adományaiból, 2,1 millió forint cégek és 

intézmények adományaiból, 5,6 millió forint a személyi jövedelemadó egy százalékának 

felajánlásaiból, 6,8 millió forint pályázati forrásból, 0,9 millió forint alapítótól kapott 

támogatásból, 0,3 millió Ft külföldi szervezettől, egyéb forrásból 0,3 millió forint, ill.  további 

9,5 millió forint halasztott bevételek visszaírásából. 

1% - A jezsuita küldetésre 

Az 1% kampány továbbra is elengedhetetlen bevételi forrásunk. 2020-ban 758 felajánlónknak 

köszönhetően 5,6 millió forintot kapott a Jézus Társasága Alapítvány. 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. 2021-ben 154 hívás és SMS érkezett a 

Jézus Társasága Alapítvány adományvonalára, mely 73.178 Ft adományt jelentett. A befolyt 

támogatással a jubileumi Szent Ignác-évben a lelkiségi szolgálatokat támogattuk.  

Az adjukössze.hu oldalon keresztül érkező adományok 

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

ÁSZF szerint alakult. 

Hogy méltó módon örökíthessük meg az elmúlt 30 évet! 

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium 2021-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A 

kerek évforduló kapcsán a kollégium hallgatói elkészítettek egy Jubileumi Kiadványt, 

amelyben megpróbálták összefoglalni az elmúlt évtizedek legfontosabb történéseit, 

legnagyobb sikereit, másrészt igyekeztek megkeresni azokat a kapcsolódási pontokat, 

értékeket és hagyományokat, amik össze tudják kötni a ma szakkollégistáját a több éve 

végzett öregdiákokkal. 12 támogató közreműködésével 2021.06.28 - 2021.08.27 időszakban 

140.000 Ft adomány érkezett. 

  

https://jta.jezsuita.hu/wp-content/uploads/2022/06/1.-Melleklet_1._2021.evi-Kozhasznusagi-beszamolo_2022.05.24..pdf
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/
https://adjukossze.hu/aszf#_Toc57134643
https://adjukossze.hu/aszf#_Toc57134643
https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/hogy-melto-modon-orokithessuk-meg-az-elmult-30-evet-2376
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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. 2021-ben a „virtuális perselybe” 6.036.212 Ft Ft 

adomány érkezett. 

Ennek az összegnek a nagy részét a templom a fenntartására, a közművek és munkabérek 

kifizetésére fordítottuk. Ugyancsak ezen befolyt adományokból szerveztük meg az év 

második felében a templomhoz kapcsolódó közösségi alkalmakat is pl. templombúcsút, 

elsőáldozást, Mikulás várást. 

Mivel a hívek nem tudtak személyesen részt venni az év első felében a liturgiákon, így az 

online közvetítésekkel igyekeztünk számukra elérhetőek maradni. Nagyon hálásak vagyunk 

közösségünk nagyvonalúságáért, hogy többen rendszeres támogatást állítottak be a felületen. 

Ez a gesztus számunkra a kiszámítható és stabil működést teszi lehetővé!  

Kiadásaink 

A Jézus Társasága Alapítvány 2021-es éves ráfordítása összesen 57,6 millió forint volt. A 

kiadások 55 százaléka, azaz összesen 31,5 millió forint intézményi és személyes támogatás 

volt. A cél szerinti tevékenység megvalósítására, illetve működésre 8 millió forintot, 

forrásfejlesztési tevékenységre 0,7 millió forintot fordítottunk. Ingatlaneladás vesztesége 13,8 

millió forint volt. Kiadást ugyan nem jelent, de az eredményt befolyásoló tényező az éves 

értékcsökkenési leírás, ami 3,6 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

