
 

AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG 
ADOMÁNYGYŰJTÉSI BESZÁMOLÓ 2019 
Az Amnesty International adománygyűjtési szabályainak (ORG 50/1728/2015) megfelelően csak magánszemélyektől 
vagy magánalapítványoktól fogadhatunk el adományt. Ahhoz, hogy munkánkat továbbra is függetlenül végezhessük 
egyetlen adomány sem lehet több, mint az éves bevétel 25%-a. Kormányzati pénzt csak az emberi jogi oktatási 
programunkra fogadhatunk el, és azt is csak akkor, ha az nem magasabb, mint az éves bevételünk 25%-a és ha azt 
az AI nemzetközi elnöksége jóváhagyta. 
 

2019. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK 
 

1. Új tagok és támogatók toborzása, meglévők megtartása 
2019 során 621 adományozó döntött az Amnesty mellett. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani nekik, nélkülük 
nem sikerült volna sikerekben gazdag évet zárnunk! Közöttük voltak, akik rendszeres adományozás segítségével, 
egyszeri adománnyal, tagdíjuk befizetésével vagy közösségi adománygyűjtő kampányainkhoz való csatlakozásukkal 
támogatták a munkánkat. Tagtoborzó kampányainkat tagjaink és önkénteseink segítették, összesen 49 új tag 
jelentkezett az egyesületünkhöz.  

 
2. Adó 1%-os bevételeink növelése 
2019-ban Magyarországon közel 100.000 emberrel kevesebben ajánlottak fel 1%-ot civil szervezetek számára, így a 
következő évek fontos feladatának tekintjük más civil szervezetekkel karöltve, hogy ezen az évek óta kirajzolódó 
negatív trenden fordítsunk. Az Amnesty 2019-es kampányának középpontjában az alábbi mottó szerepelt: „1% 
amiről te döntesz!”. Az aktív kampányolásnak és önkénteseink kitartó munkájának köszönhetően 2019-ben minden 
eddiginél több, 305 ember döntött úgy, hogy kiáll mellettünk, és az Amnestyt támogatja személyi jövedelemadójának 
1%-ával. Nekik köszönhetően összesen 2.010.309 forint gyűlt össze. Az alábbi táblázatok az elmúlt 3 év 
növekedését mutatják.  

 
 
 
 
 
 
 



 

3. Közösségi adománygyűjtés 
Az év során két közösségi adománygyűjtő kampányt indítottunk az adjukössze.hu felületen, mindkét kampány az 
oktatási programunkat segítette. 
 

 
 
A Légy jelen, hogy legyen jövő! c. kampányunkat elsősorban azért indítottuk, mert a közösség segítségével szerettünk 
volna elérni, hogy egyre több társadalmilag aktív fiatal legyen, akik tesznek a közösségeikért, és élnek az emberi 
jogaikkal. Ennek a folyamatnak egy fontos állomása volt a 2019-es Emberi Jogi Táborunk. Az adományok 
segítségével minden gyerek egyenlő esélyekkel indulhatott és az anyagi helyzetétől függetlenül lehetősége volt eljutni 
a táborba. 79 adományozó segítségével 800 000 Ft gyűlt össze. 
 

 
 
Másik kampányunkat a legújabb iskolai foglalkozásunk, a Jogállam óránk kapcsán indítottuk. A Mi közöm hozzá? - 
Közösen a jogállamért kampányban arra hívtuk az embereket, hogy segítsenek a 19/20-as tanévben minél több 
iskolát és diákot elérnünk, hogy a diákoknak ne legyen kérdés, miért fontos a jogállamiság, és tudják, mit tehetnek a 
védelmében. 85 adományozó segítségével 413 000 Ft gyűlt össze.  
 

4. Emberi Jogi Oktatásra és kampányokra beérkező pályázati támogatás 
2018. év végén megkaptuk a Holland Nagykövetség nagylelkű 2.500.000 forintos támogatását, melynek 
felhasználása 2019-ben meg is történt. Emellett 2019. év végén további 411.698 forintot kaptunk, melyet a 2020-
ban megvalósuló pécsi és szegedi képzéseinkre fordítjuk.  
A fentieken túl az aktivista eseményeink, ifjúsági programjaink és a Freedom Club eseményeinek megvalósítását az 
Amnesty International Netherlands hozzájárulásával sikerült elérnünk.  
 

5. Nemzetközi Mozgalmon keresztül érkező bevétel 
A Nemzetközi Mozgalomtól érkező tervezett támogatás összege magasabb lett, melynek oka, hogy irodánk 
biztonságosabbá tétele céljából összesen 3.550.000 forintot kaptunk.  
 

https://oktatas.amnesty.hu/
https://adjukossze.hu/kampany/legy-jelen-hogy-legyen-jovo-1691
https://adjukossze.hu/kampany/mi-kozom-hozza-kozosen-a-jogallamert-1754
https://adjukossze.hu/kampany/mi-kozom-hozza-kozosen-a-jogallamert-1754


 

TÉNYLEGES BEVÉTELEINK 
 

BEVÉTELEK Tervezett 2019 Tényleges 2019 
százalékos 

arány 
Nemzetközi Mozgalmon keresztül érkező bevétel 67,069,244 Ft 70,930,245 Ft 106% 

Emberi jogi oktatásra, aktivizmusra érkező támogatás: 
Amnesty International Hollandia 

31,902,482 Ft 10,870,677 Ft 34% 

Elhatárolás 2018-ról a Nemzetközi Mozgalomtól 3,043,416 Ft 3,043,416 Ft 100% 

Visszatérítések a Nemzetközi Mozgalomtól 3,400,000 Ft 1,726,452 Ft 51% 

Magánszemélyek adományai 9,000,000 Ft 7,699,776 Ft 86% 

Tagdíjak 1,500,000 Ft 1,345,820 Ft 90% 

1% bevétel 2,100,000 Ft 2,010,309 Ft 96% 

Emberi jogi oktatásra érkező támogatás (pályázat, 
nagykövetség, crowdfunding) 

6,940,000 Ft 6,000,241 Ft 86% 

Banki bevétel (kamat) 1,000 Ft 28 Ft 3% 

ÖSSZESEN 124,956,142 Ft 103,626,964 Ft 83% 

1. sz. táblázat 
 
Magyarországon közel 400 magánszemély tagja és támogatója az Amnesty Internationalnek. Rendszeres tagdíjjal 
egyesületünket támogató magánszemélyek száma 2019. év végéig összesen 926 fő (az SZJA 1% felajánlókat is 
beleértve). Ez 29 %-os növekedés a 2018-as évhez képest. Tagjaink tagsági díja, támogatóink adománya a teljes 
bevételünk közel 9 százalékát jelenti. 
 

TÉNYLEGES KIADÁSAINK 
A Stratégiánkhoz igazított öt nagy kampányunk kiadásait tekintve a tervezetthez képest összesen 71 százalékot 
költöttük el az év végéig. A költségek a projektekben résztvevő munkatársak időarányos munkabérét és a vonatkozó 
cégterheket is tartalmazzák, valamint a kampányok anyag- és eszközköltségeit.  
Egyéb szervezeti területekre az előre tervezett keret 100 százalékát elköltöttük, melyek közül a legnagyobb forrást 
igénylő két terület a következő: szervezeti és menedzsment költségek és az iroda fenntartási költsége.  
A nyári költözésünket követően több olyan kiadásunk is volt, amelyek új irodánk karbantartását, felszereltségét, 
biztonságát szolgálják, illetve a régi iroda szerződésben foglaltak szerinti átadásához tartoztak (festés, szerelési 
munkálatok).  
Ezeken kívül munkatársaink belső tudásbővítésen, hazai és nemzetközi szakmai találkozókon, továbbképzéseken 
vettek részt, amelyek egy része visszatérítendő költség, rendezésük folyamatosan történik a nemzetközi szekciókkal. 
Több fontos szervezetet érintő változáson vagyunk túl: kollégáktól búcsúztunk és újakat köszönthettünk, így összesen 
11 munkatárssal indul a 2020-as évünk. 
 
Összes bevételünk 61 százalékát kampányainkra fordítottuk, 33 százalékot pedig az alábbiakra: 

• irodánk működésére: bérleti díj, rezsi, telefon- és internet, irodai eszközök, takarítás, postaköltség 
• egyéb szolgáltatói díjakra: rendszergazdai szolgáltatás, könyvelői díj 
• banki költségekre 
• konzultációs, tanácsadói és szakértői díjak 
• az iroda biztonságosság tétele 

A fennmaradó 5% pedig megtakarításunkat növeli. 
 
 
 
 
 



 

Összegszerűen a következőképp alakultak kiadásaink: 
 

KIADÁSOK Tervezett 2019 Tényleges 2019 
százalékos 

arány 

Jogállamiság védelme 30,771,417 Ft 15,755,279 Ft 51% 

Nemek közötti egyenlőség támogatása 6,390,926 Ft 5,472,161 Ft 86% 

Magánszféra védelme 7,226,067 Ft 554,265 Ft 8% 

Szolidaritás a nemzetközi mozgalommal 3,720,138 Ft 2,560,646 Ft 69% 

Erőforrásaink maximális kihasználása: 41,920,639 Ft 39,239,491 Ft 94% 

Emberi jogi képzés 11,761,114 Ft 13,495,144 Ft 115% 

Adománygyűjtés 14,056,697 Ft 9,105,370 Ft 65% 

Aktivizmus 12,094,934 Ft 8,789,074 Ft 73% 

Média és kommunikáció 4,007,893 Ft 7,849,903 Ft 196% 

Kampányok összesen: 90,029,187 Ft 63,581,842 Ft 71% 

Iroda fenntartási költség 11,800,768 Ft 9,825,889 Ft 83% 

Szolgáltatók díja 1,237,020 Ft 1,430,788 Ft 116% 

Szervezeti,egyéb menedzsment 20,313,292 Ft 22,523,861 Ft 111% 

Elnökség és belső demokrácia 995,000 Ft 615,750 Ft 62% 

Működési költség összesen: 34,346,080 Ft 34,396,288 Ft 100% 

ÖSSZESEN 124,375,267 Ft 97,978,130 Ft 79% 
2. sz. táblázat 

 
A kiadásokat tekintve összességében a terveinknek megfelelően haladtunk. A tervekhez képest több mint 5,6 millió 
forintos eredménnyel zártuk az évet. 
 

EREDMÉNY Tervezett 2019 Tényleges 2019 

Kampánykiadások 90,029,187 Ft 63,581,842 Ft 

Működési költség 34,346,080 Ft 34,396,288 Ft 

Bevételek 124,956,142 Ft 103,626,964 Ft 

Eredmény 580,875 Ft 5,648,834 Ft 

 
Költségvetésünket továbbra is tudatosan alakítjuk, folyamatos kalkulációkat, terveket készítünk, és felelősen döntünk 
kiadásainkról, melyek terveinkkel összhangban állnak. Pénzügyeink alakulását Ellenőrző Testületünk és Elnökségünk 
kincstárnoka pénzügyi ellenőrzés keretein belül negyedévente megvizsgálja, melyekről jegyzőkönyv készül. 
 


