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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. 
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(1) Láthatóság növelése bevétel céljából 
A 2017-es évben nagy hangsúlyt fektettünk a láthatóságunkra a fundraising területén is. Új merchandise 
termékekkel dobtuk fel az Amnesty shopot, eseményeket szerveztünk, és számos nem várt adományt is kaptunk 
média szerepléseink hatására. Láthatóság-növelés hatására elért bevételünk a fundraising kampányokból befolyt 
összeg 13%-át adták. 
 
(2) Új tagok és támogatók toborzása 
A tavalyi évben is bátran használtuk a telemarketinget, mint fundraising eszközt az új támogatók toborzására. 2017 
áprilisában új telemarketingessel, Sztraka Andreával, bővítettük a csapatunkat, aki később az irodavezetői 
pozíciónkat is betöltötte.  
Az év során 2 támogató toborzó telemarketing kampányt bonyolítottunk melynek eredményeképp majdnem 1 millió 
forint bevételt generáltunk.   
„Sokan szkeptikusak a telemarketinggel kapcsolatban, viszont én azt tapasztalom, hogy az emberek a legtöbb 
esetben hálásak azért, hogy megkeressük őket, illetve nagyon jó meglátásaik és visszajelzéseik vannak, ami rengeteg 
motivációt ad.” – tette hozzá a telemarketinges kollégánk.  
 
A tapasztalatok egyértelműen pozitívak, a jövőben is fogunk telemarketinggel kampányolni.  
 
Emellett az év során 2 tagtoborzó kampány is indítottunk, hogy tovább erősítsük tagsági bázisunkat. 2016 végén 
538 taggal, 2017 végére pedig 597 taggal büszkélkedhetünk. Sajnos továbbra is probléma a passzív vagy a tagdíjat 
nem fizető tagok helyzete, amelyre igyekszünk megoldást találni: reaktiválni őket első körben.  
Rendszeres támogatói bázisunkat 2017-ben 21%-kal tudtuk növelni, 192-ről 233-ra emeltük rendszeres donorjaink 
számát. 
Az új tagoktól és támogatóktól érkező bevétel, a fundraising kampányokból befolyt összeg 12%-át adták. 
 
(3) Támogatóink elköteleződésének növelése 
2017 végére összesen 597 taggal és 408 fizető támogatóval büszkélkedhetünk. A meglévő donorjainktól érkező 
bevétel, a fundraising kampányokból befolyt összeg 38%-át adták. 
 
(4) Bevételünk növelése adó 1%-os kampányon keresztül 
A 2017-es évben elértük az Amnesty International Magyarország fennállásának legmagasabb adó 1%-os bevételét, 
egészen pontosan 1.453.102 forintot ajánlottak fel szervezetünk számára.  
 



 

 
(5) Kiemelt adományozónk 
Tavalyi évben sikerül megtartunk, sőt tovább erősítenünk kapcsolatunkat a szervezet jelenlegi egyetlen kiemelt 
adományozójával. 2017-ben az adománygyűjtésből befolyt összbevételünk 22%-át kaptuk tőle, hogy jobb hellyé 
tegyük Magyarországot és a világot.  
 
2017 végére tervezett fundraising bevétel 9,1 millió forint volt. Ennyi pénzre volt szükségünk a Nemzetközi 
Mozgalom támogatásán túl, hogy biztosítani tudjuk munkánk anyagi hátterét. Büszkén mondhatjuk, hogy sikerült ezt 
az összeget túlszárnyalnunk és összesen több mint 9 és félmillió forintot (105%) gyűjtenünk.  
 
Ezzel újabb remény csillant fel, hogy az Amnesty International Magyarország, ha továbbra is ilyen keményen dolgozik 
egyszer elérheti, hogy a Nemzetközi Mozgalomtól független, önfenntartó szekcióvá váljon.  
 
 

MEGVALÓSULT ÉS TERVEZETT KIADÁSOK NEGYEDÉVES BONTÁSOKBAN 
Adatok ezer Ft-ban 
 

 

 
 

 
 
 

KIADÁSOK 

Tényleges 
2017 Q1 

összes 
kiadás 

(anyag + 
időarányos 

bér) 

Tényleges 
2017 Q2 

összes 
kiadás 

(anyag + 
időarányos 

bér) 

Tényleges 
2017 Q3 

összes 
kiadás 

(anyag + 
időarányos 

bér) 

Tényleges 
2017 Q4 

összes 
kiadás 

(anyag + 
időarányos 

bér) 

Tervezett 
2017 
éves 

költség 

Megvalósult2017 
éves költség 

arány 
(tényleges 
/ tervezett) 

Emberi jogi képzés 
(Projekt 1-4) 

1255 1211 2092 1968 6355 6526 103% 

Ember az emberért 617 1387 605 986 2543 3594 141% 

Az légy, aki vagy 464 414 955 772 1798 2605 145% 

Gyűlölet-
bűncselekmények 
elleni kampány 

0 0 0 0 889 0 0% 

I welcome 636 117 40 40 4643 833 18% 

Art for Amnesty és 
események 

352 167 218 108 1098 845 77% 

Adománygyűjtés 2019 1979 1774 1839 10378 7610 73% 

Média és 
kommunikáció 

828 719 570 564 3388 2681 79% 

Szervezetfejlesztés 1264 885 821 736 1404 3707 264% 

Belső demokrácia 3670 2392 3045 2937 8366 12044 144% 

Összes kampány: 11106 9270 10120 9949 40862 40445 99% 

Könyvelői díj, 
informatikai 
szolgáltatás, 
képzés, fejlesztés 

161 421 273 376 975 1231 126% 

Bankköltség 74 63 78 74 280 290 104% 

Irodai működés 1024 966 725 618 3548 3332 94% 

Teljes kiadás: 12365 10720 11195 11018 45665 45298 99% 



 

 
 
MEGVALÓSULT ÉS TERVEZETT BEVÉTELEK NEGYEDÉVES BONTÁSOKBAN 
Adatok ezer Ft-ban 
 

BEVÉTELEK 
Tényleges 
2017 Q1 
bevétel 

Tényleges 
2017 Q2 
bevétel 

Tényleges 
2017 Q3 
bevétel 

Tényleges 
2017 Q4 
bevétel 

Tervezett 
2017 éves 

bevétel 

Teljes 
Q1+Q2+Q3+Q4 

bevétel 
arány 

Nemzetközi 
Mozgalmon 
keresztül érkező 
bevétel 

11166 11171 11171 0 33512 33507 100% 

Magánszemélyek 
rendszeres 
adományai, tagdíjai 

974 940 957 981 4064 3852 95% 

Egyszeri 
támogatások, 
adományok 

221 673 334 502 1550 1730 112% 

Eladások és 
események 
bevételei 

33 42 236 155 300 467 156% 

Emberi jogi 
oktatásra beérkező 
támogatás 
(pályázat, 
nagykövetség) 

613 1538 0 0 3000 2151 72% 

1% bevétel és 
online 
adománygyűjtés, 
egyéb 

0 0 1346 229 2000 1575 79% 

Kiemelt 
adományozóktól 
érkező bevétel 

2000 85 0 0 1200 2085 174% 

Banki bevétel 
(kamat), egyéb 
visszatérítések 

248 173 334 123 1 878 87770% 

Összes bevétel: 15256 14621 14377 1990 45627 46244 101% 
 
 
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. 
 
 
 


