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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. 
 

2018. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK 
 

(1) Új tagok és támogatók toborzása, meglévők megtartása 
2018 során 142 új adományozó döntött mellettünk, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik! Az év során 2 
tagtoborzó kampányt hirdettünk, a másodikat tagjaink és aktivistáink segítségével. Összesen 33 új tagot sikerült 
toboroznunk, ami sajnos elmaradt a terveinktől, így a bevételek sem érték el a tervezettet, vagyis a tervezett 
1 250 000 Ft helyett 1 086 800 Ft-ot gyűjtöttünk tagdíj befizetésekből. Év végén az inaktív tagokkal elkezdtük 
felvenni a kapcsolatot és visszajelzést kértünk tőlük, hogy fejleszteni tudjuk a programunkat. Igyekszünk 
megfordítani a folyamatot és arra bátorítani az embereket, hogy csatlakozzanak a #Bátrakhoz, hiszen a folyamatosan 
szűkülő térben szüksége van az emberi jogi mozgalmunknak minél több emberre, aki kiáll és felszólal az Amnesty -, 
és egyben az emberi jogok mellett. 
Támogatóink számát nézve 233 rendszeres támogatóval kezdtünk neki az évnek, 2018 végére ez a szám megmaradt, 
amit ezúton is köszönünk mindenkinek, viszont ez azt is jelentette, hogy nem sikerült ezen a téren növekednünk. Év 
közepén sajnos betöltetlen volt az adománygyűjtő pozíció, illetve ebben az időszakban irodavezetőnk felelt az 
adománygyűjtésért is, így a szűkös kapacitások miatt nehezen birkóztunk meg új kampányok futtatásával.  
A tavalyi évben is sikerül megtartunk és tovább erősítenünk kapcsolatunkat a szervezet jelenlegi egyetlen kiemelt 
adományozójával, ami rengeteget jelent az egyesületnek, nagyon hálásak vagyunk érte. 
 

(2) Adó 1%-os bevételeink növelése 
2018-ban minden eddiginél több, 281 ember döntött úgy, hogy kiáll a Bátrak mellett, és az Amnestyt támogatja 
személyi jövedelemadójának 1%-ával. Nekik köszönhetően összesen 1 807 868 forintot tudtunk összegyűjteni. Az 
alábbi táblázatok az elmúlt 3 év növekedését mutatják. 
 

 



 

 
(3) Közösségi adománygyűjtés 

Az Amnesty International Magyarország 2018-ban úgy ünnepelte az Emberi Jogok Világnapját, hogy azok munkáját 
segítettük, akik hajléktalan embertársainkért dolgoznak. Egy online közösségi adománygyűjtő kampányt indítottunk, 
az akció záróeseménye pedig egy ingyenes, akusztikus koncert volt, ahol ismert zenészek álltak ki dalaikkal a 
rászorulók és segítőik mellett. A koncertre jelképes támogatói jegyet lehetett váltani, az így befolyó összeget teljes 
egészében A Város Mindenkié csoport és az Utcáról Lakásba! Egyesület javára ajánlottuk fel. Hihetetlen örömet 
jelent számunkra, hogy a kampány nagyon sikeres lett és büszkék vagyunk arra, hogy 1400 ember segítségével   
4,509,140 forintot tudtunk átadni a két egyesületnek. Az akció az adhat.hu felület valaha volt legsikeresebb 
közösségi (crowdfunding) adománygyűjtő kampányává vált. 

 
(4) Emberi Jogi Oktatásra és kampányokra beérkező támogatás 

2018-ban számos forrásból érkezett bevétel az egyre népszerűbb emberi jogi oktatásunkra.  
Az Összpont – Emberi Jogi Levelezőverseny Középiskolásoknak, valamint az Emberi Jogi Nyári Táborunk 2018-ban is 
a Belga Királyság Nagykövetségének Flamand Képviselete támogatásával valósulhatott meg, ahonnan 2 325 912 Ft 
bevétel érkezett.  
Bár a 2019. évi emberi jogi képzési programunkra érkezett, már 2018. év végén megkaptuk a Holland Nagykövetség 
nagylelkű 2 500 000 forintos támogatását.  
Továbbá a 2018. évi Emberi Jogi Világnap rendezvényünkre 480 630 forintot kaptunk a Holland Nagykövetségtől.  
A fentieken túl pedig 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 jóval magasabb lett, melynek oka, hogy benyújtottunk 
egy pályázatot az irodánk és működésünk biztonságosabbá tételére vonatkozóan, melynek megítélését követően 
összesen 4 700 619 forintot kaptunk.  
 

TÉNYLEGES BEVÉTELEINK 
 

BEVÉTELEK Tervezett 2018 
Tényleges 2018 
összes bevétel 

százalékos 
arány 

Nemzetközi Mozgalmon keresztül érkező bevétel 37,712,676 Ft 56,077,708 Ft 149% 

Magánszemélyek adományai 7,300,000 Ft 7,077,887 Ft 97% 

Tagdíjak 1,250,000 Ft 1,086,800 Ft 87% 

Eladások és események bevételei 750,000 Ft 1,079,218 Ft 144% 

Emberi jogi oktatásra érkező támogatás (pályázat, nagykövetség) 2,900,000 Ft 4,825,912 Ft 166% 

Egyéb kampányra beérkező pályázati támogatás 300,000 Ft 480,630 Ft 160% 

1% bevétel és online adománygyűjtés 1,500,000 Ft 5,439,053 Ft 363% 

Banki bevétel (kamat), egyéb 500,000 Ft 137,297 Ft 27% 

ÖSSZESEN 52,212,676 Ft 76,204,505 Ft 146% 

1. sz. táblázat 
 
Magyarországon mintegy 600 magánszemély tagja és támogatója az Amnesty Internationalnek. Rendszeres tagdíjjal 
egyesületünket támogató magánszemélyek száma 2018. év végéig összesen 713 fő (az SZJA 1% felajánlókat is 
beleértve). Tagjaink tagsági díja, támogatóink adománya a teljes bevételünk közel 9 százalékát jelenti. 
 
 
 



 

TÉNYLEGES KIADÁSAINK 
Összes bevételünk 26 százalékát kampányainkra fordítottuk. A fennmaradó 74 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 további összeg pedig megtakarítás 

Összegszerűen a következőképp alakultak kiadásaink: 

KIADÁSOK Tervezett 2018 
Tényleges 2018 összes 

kiadás (anyag + időarányos 
bér) 

százalékos 
arány 

Emberi jogi képzés 11,406,632 Ft 9,034,548 Ft 79% 

Bátorság 4,042,563 Ft 6,386,597 Ft 158% 

Don't Bully Me – I don't Bully 883,383 Ft 7,606 Ft 1% 

Az légy, aki vagy (Mentés másként) 2,236,971 Ft 972,502 Ft 43% 

Yes Means Yes (against SGBV) 2,091,343 Ft 43,288 Ft 2% 

Gyűlölet-bűncselekmények elleni kampány 337,627 Ft 205,575 Ft 61% 

I welcome 1,648,633 Ft 232,884 Ft 14% 

Art for Amnesty és események 738,780 Ft 270,616 Ft 37% 

Egyéb kampány és aktivizmus 200,000 Ft 2,637,494 Ft 1319% 

Kampányok összesen: 23,585,932 Ft 19,791,109 Ft 84% 

Adománygyűjtés 10,801,950 Ft 5,422,155 Ft 50% 

Média és kommunikáció 2,317,544 Ft 2,671,141 Ft 115% 

Belső demokrácia 2,485,757 Ft 3,022,788 Ft 122% 

Szervezetfejlesztés 1,423,983 Ft 5,016,636 Ft 352% 

Egyéb menedzsment-, operációs költség 5,516,777 Ft 10,005,273 Ft 181% 

egyéb szolgáltatások, IT, könyvelő 1,682,980 Ft 1,343,598 Ft 80% 

banki költség 300,000 Ft 337,610 Ft 113% 

irodai működés 3,898,004 Ft 4,955,492 Ft 127% 

Egyéb összesen 28,426,995 Ft 32,774,694 Ft 115% 

ÖSSZESEN 52,012,927 Ft 52,565,803 Ft 101% 

2. sz. táblázat 
 
A kiadásokat tekintve összességében a terveinknek megfelelően haladtunk. Az éves tervezett kampányköltségeink 84 
százalékát használtuk fel, míg a költségvetésünk egészét tekintve 101 százalékot 2018. december 31-ig. A 
tervekhez képest több mint 23 millió forintos eredménnyel zártuk az évet.   
 

EREDMÉNY 2018 Tervezett 2018 Tényleges 2018 arány 

ÖSSZES KIADÁS 52,012,927 Ft 52,565,803 Ft 101% 

ÖSSZESEN BEVÉTEL 52,212,676 Ft 76,204,505 Ft 140% 

EREDMÉNY 199,749 Ft 23,638,702 Ft 11834% 

 
 
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. 


