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BEVEZETŐ 
 
 
„Olyan úton kell mennünk eltökélten, ahol a sikerek egy része esetleg csak 1-2 év múlva 
jön.” 
 
A tavalyi bevezetőben fogalmaztam meg ezt a mondatot, és most újra megerősíthetem, mert 
valóban e szerint működtünk, és kell is még működnünk egy ideig. 
 
Milyen volt ez az út?  
Hullámvölgyekkel és reményteli szakaszokkal, kátyús, és sima felülettel egyformán ellátott út 
volt. 
A NIOK az elfogadott terveit, stratégiáját követte egy olyan forráshiányos, a civil 
tevékenységekkel szemben ellenséges hazai környezetben is, mely sok szervezetet 
meghátrálásra kényszerített. Nem állítom természetesen, hogy minden úgy alakult, ahogy 
elterveztük, de a visszajelzésekből is arra tudunk következtetni, hogy az irány megfelelő, 
egyes kezdeményezéseink beértek, mások pedig még további munkát igényelnek a siker 
közeli ígérete nélkül. 
Átláthatósági programunk három éve után jelent meg a továbblépés lehetősége, hogy több 
éves erőfeszítés után a NIOK nélkül is megáll az Önszabályozó Testület a saját lábán. 
2014-ben kerültek azok az 1%-os módosításink bevezetésre, melynek egy részéért már több, 
mint 10 éve lobbizunk. Az Adjukössze.hu oldalon megjelenő civilszervezeteket közel 40 
sikeres adománygyűjtéshez segítettük. (Többnek közülük évek óta ez volt az első sikere.) 
CivilTech programunk rekord bevételt hozott, az adhat.hu Facebook oldalának 12 ezer 
követője lett, a második félévre sikerült csökkentenünk a gazdálkodásunk hiányát stb., stb. 
 
Mihez kellett akkor eltökéltség, ha ilyen szép sikerek voltak? 
Ehhez a munkához szinte mindig. Hiszen apróbb eredmények ugyan már vannak, de a 
vállalati programban, az adhat.hu helyében és szerepében, a nonprofit.hu 
fenntarthatóságában még nagyon sok munka és sok megoldandó probléma vár ránk. 
Komoly gondot jelentett az is, hogy tavasz végére három programvezetőtől kellett hirtelen 
elbúcsúznunk, de szerencsére olyan kollégák csatlakoztak a NIOK stábjához, akik új 
lendületet, szemléletet hoztak magukkal, és az ő eltökéltségük, és a régebbi NIOK-os 
dolgozók tapasztalata biztosította, hogy a programok szakmai színvonala nem csökkent. Sőt, 
merem állítani, hogy sokkal könnyebb helyzetben működő, korábbi NIOK-hoz hasonló, 
magas színvonalú munkát végeztek, melynek bizonyítéka az itt következő beszámolónk. 
 
 
 
 
 
 
        Gerencsér Balázs  
2015. február 23.              igazgató 
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SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK 
 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK 
 
A program általános célja, hogy az országban működő civilszervezetek hozzájussanak 
azokhoz az információkhoz, amelyek nélkülözhetetlenek hatékony működésükhöz, 
adminisztrációs feladataik, szakmai tevékenységük ellátásához. 
A konkrét cél internetes információs szolgáltatások biztosítása a civileknek, amelyek révén a 
civilszervezetek működési kapacitása jelentősen növekedhet. 
 
Specifikus célok: 

 napi működéshez szükséges információ biztosítása civilszervezeteknek; 
 megjelenési felület biztosítása a civilszervezetek bemutatkozásához, aktuális 

munkájuk és rendezvényeik nyomon követéséhez; 
 kapcsolódási felület biztosítása a szervezetek, illetve az érdeklődők számára; 
 információ nyújtása civilszervezetekről magánszemélyeknek, adományozóknak, 

álláskeresőknek, potenciális ügyfeleknek – mindazoknak, akik kapcsolatba kívánnak 
lépni civilszervezetekkel; 

 az információk eljuttatatása olyan szervezetekhez is, amelyek nem jutnak hozzá 
folyamatos jelleggel az interneten közzétett információkhoz. 

 
 
Program munkatársai 
Oprics Judit, Jacsó Annamária, Seregély Ágnes 
 
Program partnerei, önkéntesei 
Fejlesztés: Független Alkotók Munkaközössége (Farm Kft.), WorkPoint Informatikai Bt., 
Innowatio Bt., CG-Systems Kft. 
Tartalomszolgáltatás: IMEDIA Kft. 
Online média közvetítő: Infinety Online Média és Marketing Kft. 
Szakmai tanácsadóink: dr. Tarczay Áron, dr. Orosz Ágnes, Zápor Dreamland Bt. 
Önkéntesek, tesztelők: Hegyes Ferenc, Dudás Marcell, Nagy Zsuzsanna, Tőzsér Dorina, Bíró 
Zsófia, Ónodi István, Gönczi Márta, Schweickhardt Zsuzsanna 
 
Programhoz tartozó projektek, szolgáltatások, fejlesztések, szerződések és 
támogatók 

 nonprofit.hu fejlesztése – Köztársaság Elnöki Hivatal 
 Tudástár – Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége 
 Adatbázis működtetése - Global NRG Zrt. 
 Honlapon megjelenő hirdetések bevétele 

 
 
Program leírása 
 
Információs szolgáltatások: 

 Nonprofit.hu – információs portál civileknek és érdeklődőknek 
 Nonprofit Önarckép – internetes adatbázis civilszervezeteknek, amely a nonprofit.hu 

(valamint az adhat.hu) honlapon keresztül érhető el (2014 év végéig) 
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 Kisnonprofit rendszer – a nonprofit.hu-hoz hasonló szerkezetben és rendszerben 
működő regionális, megyei hatókörű honlapok 

 Tudástár – információs anyagok civileknek és érdeklődőknek (tematikailag 
szétválasztva a nonprofit.hu és az adhat.hu portálon) 

 Folyamatos segítségnyújtás meglévő partnerek és olvasók számára, valamint 
tanácsadás telefonon és e-mailen keresztül 

 Nonprofit Hírlevél – a NIOK hagyományos, kéthetente megjelenő hírlevele már több 
mint 11 000 nonprofit szervezet munkatársához, vagy a civil szféra iránt 
érdeklődőhöz jut el 

 Álláshirdetés rovatunk keresett mind a szervezetek, mind a látogatók körében 
 
Szolgáltatásaink alapját a nonprofit.hu jelenti, amely egyre inkább az egyik legfőbb eszköze 
az alapítványi missziónk gyakorlásának. Ezen keresztül érhető el a többi információs 
szolgáltatásunk. 
 
2014-es évi fejlesztések 

 A nonprofit.hu mind 
arculatában, mind 
funkcionálisan megújult 2014 
végén. 
A portál szakmai jellegét, a 
népszerűbb rovatokat 
(állások, Tudástár, 
pályázatok) jobban 
hangsúlyoztuk a portálon: a 
civilszervezetek 
működéséhez átláthatóbb, 
problémáikra, kérdéseikre 
választ adó, rendszerezett 
információk összeállítása, a civilszervezetek iránt érdeklődők számára a szervezetekről 
élethelyzetre reagáló információk nyújtása, információk jobb rendszerezése. 

 A fenntarthatóság érdekében a nonprofit.hu hirdetési felületeit professzionálisabb 
megjelenítési és mérési eszközökkel láttuk el. 

 A nonprofit.hu FB oldala kedvelőinek száma 1535-re nőtt. 
 A Nonprofit Önarckép sorsa eldőlt: technikai és profiltisztítási okokból megszűnt a 

nonprofit.hu-n, ezután csak az adhat.hu -n lesz látható. 
 A feleslegessé vált „kisnonprofit” oldalak túlnyomó részét (pest.nonprofit.hu, 

szovet.nonprofit.hu, vas.nonprofit.hu, bacskiskun.nonprofit.hu) megszüntettük az év 
során, de néhányé áthúzódik 2015-re. 

 A Tudástárat átstrukturáltuk, és hangsúlyosabbá tettük az oldalon. 
 A Vitatér (vita.nonprofit.hu) programunkat folytattuk 2014-ben is, majd ősszel egy 

végbeszámoló benyújtása után lezártuk. 
 Az adatbázissal kapcsolatos munkákhoz szükséges mind az EMMI-vel, mind az OBH-

val folytatni a megbeszéléseket. 
 
 
Projektek eredményei és hatásai 
 
A nonprofit.hu népszerű portál, sokan ismerik és látogatják, 2014-ben 1 012 553 egyedi 
oldalmegtekintést és 1 314 952 oldalletöltést regisztráltunk. A legtöbb látogató még mindig 
az 1%-os időszakban (május 19-án 9 000 letöltés) kereste fel a portált a civil adatbázis és a 
Tudástár miatt. 2013-hoz képest 150 000-rel nőtt az oldalletöltések száma, ami annak 

http://nonprofit.hu/
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fényében különösen nagy eredmény, hogy közben a civil adatbázis az adhat.hu–n 
hangsúlyosabb lett, és a Tudástár jelentékeny része is az adományportálra költözött. 
A leglátogatottabb rovataink még mindig az Állások, a Nonprofit Önarckép, a Tudástár és a 
Pályázatok voltak. 
 

 
 
 

Elért civilszervezetek 
száma 

Szolgáltatás Megjegyzés 

8000 szervezet NIOK hírlevél 24 hírlevél 2014-ben 

1 300 000 letöltés nonprofit.hu oldal olvasóink között nem történt 
felmérés, így nem tudjuk a 
magánszemélyek és civilek 
arányát 

 álláshirdetések 57 álláshirdetés 

 pályázatok 181 pályázat 

 civil témájú hírek 340 hír 

 
 
Rólunk mondták 
 
„Nagyon hasznos a portál, különösen a pályázatok érdekelnek, ilyen forrásszegény időkben. 
 Mindig találok rajta valami érdekeset.” 
 

http://adhat.hu/
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II. SZEMÉLYES INFORMÁCIÓS-, TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, OKTATÁS, 
KÖNYVTÁR 
 
A személyes szolgáltatásaink közül (többi programunkkal szoros együttműködésben) a 
következőket tartottuk fent, illetve fejlesztettük: 

 Számos kérdés érkezik hozzánk, melyekre telefonon és e-mailen keresztül 
válaszolunk. 

 Országos civil szakmai könyvtárat működtetünk. 
 Képzéseket, kisebb fórumokat tartunk. 
 Az év során két civilszervezettel osztottuk meg az irodát. 
 Ebben az évben is előadásokat és rendezvényeket szerveztünk, felkérésre, 

megbízásra hazai és nemzetközi szakembereket, érdeklődőket fogadtunk irodánkban, 
könyvtárunkban. 

 
 
Program munkatársai 
A szolgáltatások megvalósításában minden NIOK munkatárs részt vesz. 
 
Program partnerei, önkéntesei 
dr. Orosz Ágnes, dr. Tarczay Áron, Hegyes Ferenc, Tóth Balázs 
 
Programhoz tartozó projektek, szolgáltatások, fejlesztések, szerződések és 
támogatók 

 Könyvtár fejlesztése – Köztársasági Elnöki Hivatal 
 1%-os támogatás 
 Program saját bevétele: információs előadások tartása. 

 
 
Program leírása 
 
Könyvtár 
A NIOK Alapítvány könyvtárát továbbra 
is üzemeltettük, és több 
infókommunikációt, kommunikációt, 
adományozást érintő könyvvel 
bővítettük. A könyveket, 
dokumentumokat továbbra is lehet 
helyben olvasni a NIOK irodájában. 
 
Civil törvényekről információnyújtás 
A nonprofit.hu Tudástárában és hírek 
rovataiban folyamatosan frissítettük, 
tájékoztattuk a civilszervezeteket a 
törvényváltozásokról, aktualitásokról. 7 
részes kisfilmet készítettünk az új civil szabályokról, a Polgári Törvénykönyv változásairól. 
 
Önkéntesség 
Továbbra is fenntartjuk a TÁMOP 5.5.2. programot a Pest megyei Vöröskereszttel 
együttműködésben. Az önkéntességgel kapcsolatos információszolgáltató tevékenységünket 
folytattuk, a projekt honlapját üzemeltetjük. 
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Projektek eredményei és hatásai 
 
Elért emberek, szervezetek, igénybevevők száma 

Ügyfélszolgálat (telefon, e-mail, személyes): kb. 800 igénybevevő személyesen (átlag napi 
két telefonhívás és 1 e-mailes megkeresés) 
Rendezvényeken vállaltuk előadások, tájékoztatók tartását a civil törvény változásairól. 
(Pl. XIII. kerületi civil nap. Budaörs) Kisfilmek 600-1400 db megtekintéssel. 
https://www.youtube.com/watch?v=s0As9p03OzE 

Olyan hiánypótló szolgáltatást nyújtunk, mely a szerény lehetőségekhez képest a 
civilszervezetek egy bizonyos körének közvetlen segítséget nyújt, és nagyobb programok 
elindításához visszajelzést biztosít a NIOK dolgozók számára. 
 

Elért civilszervezetek 
száma 

Szolgáltatás Megjegyzés 

250 szervezet e-mailes tanácsadás, telefon  

100 rendezvényeken résztvevők becsült adat 

2000-3000 szervezet You tube becsült szervezetszám 

 
 
Rólunk mondták 
 
„Nagyon köszönöm a gyors és szakszerű segítséget.” 
 
Párbeszéd egy telefonos tanácsadás végén: 
NIOK: „Asszonyom ezek a válaszok amúgy megtalálhatóak a nonprofit.hu oldalunk Tudástár 
rovatában is. Ismeri az oldalunkat?...” 
Ügyfél: „Igen, tudom, szoktam is ott keresgetni, de nem találtam sehol a szemüvegem, és 
gondoltam a NIOK-tól így is gyorsan megkapom a választ." 
 
 

http://nonprofit.hu/
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KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 
 

III. ADOMÁNYOZÁS TÁMOGATÁSA 
 
A program célja az adományozás kultúrájának fejlesztése, a magán- és vállalati 
adományozás arányának és volumenének növelése. Az adhat.hu adománygyűjtést segítő 
szolgáltatásainak célja, hogy a civilszervezetek minél könnyebben és egyszerűbben találják 
meg támogatóikat. A civilszervezetek a honlap szolgáltatásainak segítségével 
megszervezhetik adománygyűjtő kampányukat, felvehetik a kapcsolatot jelenlegi vagy 
lehetséges adományozóikkal. 
A számos feladatot magába foglaló cél elérése érdekében 2014-ben a következő alcélokat 
tűztük ki és valósítottuk meg. 
 
 

III/1. ADHAT.HU ADOMÁNYPORTÁL 

 
Az adhat.hu adományportál az adományozás folyamatát segíti (elsősorban az egyéni, 
másodsorban a vállalati adományozásét) és a NIOK Alapítvány adományozási szolgáltatásait 
fogja össze, úgy mint az Adhat Vonal - telefonos adományozást, a bankkártyás 
adományozást és az Adjukössze – közösségi adományozást. Az elérhető adománygyűjtési 
eszközök, illetve az adhat portál egyéb adománykérő funkcióinak használatával segítjük a 
szervezetek forrásteremtési lehetőségeit. 
 
 
Program munkatársai 
Jacsó Annamária, Kökény Dalma, Vona Gábor, Szegedi Andrea, Oprics Judit, Seregély Ágnes, 
Ónodi István, Kocsis Dóra 
 
Program partnerei, önkéntesei 
Fejlesztés: Független Alkotók Munkaközössége (Farm Kft.), Zápor Dreamland Bt., WorkPoint 
Informatikai Bt., CG-Systems Kft. 
OTP Bank 
dr. Stahl Zsófia, Hegyes Ferenc, Dudás Marcell 
 
Programhoz tartozó projektek, szolgáltatások, fejlesztések, szerződések és 
támogatók 

 adhat.hu üzemeltetése – Köztársaság Elnöki Hivatal 
 Norvég Civil Támogatási Alap – adhat.hu összehangolása az adjukössze.hu oldallal 

 
 
Program leírása 
 
A 2014-as év során a fő célunk volt, hogy ismertebbé tegyük az oldalt főként az egyéni 
adományozók és az 1%-ot felajánlók körében, és egy vagy több szolgáltatási csomaggal 
kössük össze az oldalon található szolgáltatásokat. 
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A 2014-es év első harmadában az oldalért felelős programvezető személyében, valamint az 
oldalt karban tartó programozó csapat személyében változás történt. 
 
A korábbi évhez hasonlóan idén is negyedévente hírlevélben tájékoztattunk közel 1300 
adományozót az aktuális adománygyűjtési kampányainkról, valamint az adományozással 
kapcsolatos eseményekről, érdekességekről. 
Az oldal általános ismertségének növelése érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a tudatos és 
állandó social media jelenlétre. Közösségi médiában jártas szakemberek tanácsaira és 
korábbi tapasztalatainkra alapozva olyan tartalmakat jelenítettünk meg az adhat.hu Facebook 
csatornáján, amelyek tartalmukban az adományozásra ösztönöznek, felhívják a figyelmet a 
szolgáltatásainkra, valamint képi megjelenésükben a frissességet, egyediséget és a 
dinamizmust tükrözik. Facebook csatornánkon rendszeresen közzétettük az adjukössze.hu-n 
induló új kezdeményezéseket poszt formájában, melyeket fizetett hirdetésekkel is 
támogattunk, valamint egy új tab fejlesztésével folyamatosan elérhetővé tettük őket.  
 
Követőinket az év során az alábbi kampányokba vontuk be: 

 1%-os kampány: A VS.hu hírportál 
csapatával együttműködve készítettük 
el a Nagy Civil Teszt nevet viselő 
játékos alkalmazást. Célunk az volt, 
hogy egyéni preferenciáknak megfelelő 
(passzol az érdeklődési köréhez, 
szívesen támogatná az ügyet) 
szervezeti listát adjunk a felajánlóknak. 
A tesztet kb. 2600-an töltötték ki. 
Mindezek mellett az adhat.hu-n napi 
rendszerességgel mutattunk be 1%-ot 
gyűjtő szervezetek videóját, valamint 
Facebook követőinknek egy látványos 
civilszervezeti logó térkép alapján adtunk ajánlást. 

 

 Május 16. - Civil Friday: A Brand Avenue 
Kommunikációs Ügynökség ötletének 
népszerűsítésében mi is részt vettünk. Egy olyan 
Facebook kampányról volt szó, amely az adó 1%-ról 
való rendelkezés fontosságára irányítja a figyelmet az 
adóbevallás benyújtását megelőző időszakban. A 
kampány során a felhasználókat ösztönöztük arra, hogy 
osszák meg ismerőseikkel az általuk választott 
civilszervezet elérhetőségeit és adószámát, 
alternatívákat kínálva ezzel a dönteni nem tudók 
számára.  
 

 December 2. #GivingTuesday: a decemberi idő-
szakban a világméretű #GivingTuesday mozgalom-
hoz csatlakozva indítottuk el #adakozókedd 
kampányunkat. Az országos figyelemfelkeltő 
kampány során, folyamosan kommunikáltunk az 
adományozásról, jócselekedetekről, telefonon 
támogatható civilszervezetekről. Célunk a telefonos 
és mobil adományozás által eljuttatható adományok 
népszerűsítése volt.  
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 Karácsonyi kampány: az adhat.hu szervezeti 
adatbázisába regisztrált, adjukössze.hu-n, Adhat 
Vonalon támogatható szervezetek tevékenységét 
bemutató karácsonyi applikáció (Adventi Jó-Ügyes 
naptár) fejlesztése a BeSocial kommunikációs 
ügynökség közreműködésével.  
 

 
 
 
 
 
 
Program eredményei és hatásai 
 
A folyamatos fejlesztéseknek és rendszeres kommunikációnak köszönhetően, a kiinduló 
11 000-es elemű adatbázis 13 000-re növekedett. A szervezetek adatlapjának közel 95%-a 
tartalmaz olyan hivatalos adatokat, melyeket az OBH adatbázisából kérünk le és teszünk 
közzé az adományozók számára. Az oldalon folyamatosan frissülő tartalmaknak és új 
kampányoknak köszönhetően a korábbi évekhez képest, kiemelkedően magas volt az 
munkamenetek (162 941) és az oldalmegtekintések (429 268) száma, látogatóinkat 
átlagosan 2 percig köteleztük el oldalunkon, továbbá sikerült a látogatók visszafordulási 
arányát csökkentenünk. 
 
4 hírlevelet küldtünk ki az év során: Egy százalék; Hurrá, nyár van!, Dőlj hátra, lazulj el: 
kávézz és jótékonykodj!; Karácsonyi deluxe kiadás. 
Az adhat.hu Facebook oldalán fokozott figyelmet szenteltünk az adjukössze-n induló 
projektek kommunikációjára, a karácsonyi kampány fan gate-tel meg (csak az oldal lájkolása 
után lehetett részt venni a játékban). 
 
 

Elért civilszervezetek 
száma 

Szolgáltatás Megjegyzés 

569 Adhat Adatlap frissítése összességében több mint 
13 000 szervezet rendelkezik 
adatlappal 

Elért magánszemélyek 
száma 

  

162 941 munkamenet az adhat.hu-n 
(legalább egy munkamenet, 
új és régi felhasználók) 

62,67%-kal több 
munkamenet az előző évhez 
képest 

138 073 oldalmegtekintés 83,69%-kal több 
oldalmegtekintés az előző 
évhez képest 

1320 adhat.hu hírlevél 
feliratkozóinak száma (előző 
év vége: 1247) 

4 hírlevél, az olvasók 
átlagosan 18,7%-a nyitja 
meg a leveleket 

12 237 Adhat.hu Facebook oldalának 
követői (előző év vége: 
10 565) 
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Rólunk mondták 
 
Az adhat.hu-ról direkt módon kevesen 
beszélnek, viszont 2014-ben egyre inkább 
jellemző volt a tendencia, hogy az 
adományozási tevékenységeinket 
népszerűsítő posztjaink nagy közönséget 
érnek el. A legjobb példa erre az 
#adakozókedd kampányunkat elindító 
bejegyzésünk volt: organikus módon 6872 
embert értünk el, 87 Facebook felhasználó 
ismerőseivel is megosztotta az üzenetet, 23-
an pedig Like-jukkal jutalmazták a posztot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III/2. TELEFONOS ADOMÁNYOZÁS 

 
Az Adhat Vonallal egy olyan gyors és kényelmes, mindenki számára könnyen elérhető 
adományozási rendszer jött létre, amely elősegíti az adományozási kultúra és a civil 
társadalom fejlődését. A négy nagy országos távközlési szolgáltató és a NIOK Alapítvány 
közös rendszer felépítését határozta el, melyben az adománygyűjtő szervezetek mindegyike 
ugyanolyan feltételekkel tud gyűjteni. Működésének lényege, hogy a 13600-as közös 
telefonszám felhívása után a szervezet kódjának megadásával vagy SMS küldésével 250 Ft 
adományozható a civilszervezeteknek. Az Adhat Vonal az Invitel, a Telekom, a Telenor és a 
Vodafone hálózatából hívható, illetve utóbbi 3 hálózatból SMS is küldhető. Saját kódra a 
NIOK Alapítványon keresztül pályázhatnak a civilszervezetek. 
 
 
Program munkatársai 
Ónodi István, Vona Gábor, Sticklné Fodor Aranka, Kökény Dalma 
 
Program partnerei, önkéntesei 
Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., Invitel 
Távközlési Zrt., Telekom New Media Ltd., WWWind Informatika Kft., Hegyes Zoltán, Zápor 
Dreamland Bt. 
dr. Stahl Zsófia 
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Programhoz tartozó projektek, szolgáltatások, fejlesztések, szerződések és 
támogatók 
Program saját szolgáltatási bevétele. 
A programban a 4 legnagyobb hazai telefonos szolgáltatóval működünk együtt. 
Továbbá egy aggregátor céggel, a Telekom New Media Ltd.-vel dolgozunk együtt, akik 
összegyűjtik és szétválogatják a beérkező SMS-eket. 
 
 
Program leírása, eredményei és hatásai 
 
2014 során az Adhat Vonal az életciklusának kezdeti érettségi szakaszába lépett, ahol 
továbbra is beazonosíthatók fejlesztési és növekedési lehetőségek, másrészt a szervezetszám 
csökkenésével kezdetét vette egy öntisztulási folyamat. 
 
A korábbi évhez hasonlóan 2014-ben ismét két pályázatot írtunk ki (8-8 sikeres pályázó), 
illetve 2 szervezet nyert rendkívüli felvételt, így 18 új szervezet csatlakozott a programba, 
miközben összesen 25 
szervezet adta vissza a 
mellékét: 10 szervezet 
felmondta, 14 szervezet 
nem kívánta hosszabbítani 
szerződését, 1 szervezet 
pedig átmenetileg 
elveszítette a szükséges 
közhasznúsági fokozatot. 
A részt vevő szervezetek 
száma tehát összességében csökkent. 
 
2014-ben 2 Adhat Vonal workshopot tartottunk, amelyeken az elszámolás részletei mellett 
sikeres szervezetek esettanulmányaival ismerkedhettek meg a résztvevők. 
2014.12.31. fordulónappal a programban támogatható 53 szervezet szerteágazó képet mutat 
tevékenységi kör és földrajzi elhelyezkedés alapján. A 2012 óta szerzett tapasztalatok alapján 
általánosságban két adománygyűjtési cél esetén használható nagyfokú sikerrel az Adhat 
Vonal: az egyik a 
gyermekekkel kapcsolatos 
célok (pl. gyógyítás, 
rászoruló gyermekek 
nevelése, táboroztatás), míg 
a másik az állatvédelem 
(elsősorban kutyák ellátása, 
védelme). 
2014-ben több mint 16 millió Ft adományban részesültek a részt vevő szervezetek. 
 
A karácsonyi időszakra fókuszáltuk támogató kampányunkat. A készülődést az adhat.hu 
adományozási portál Facebook-oldalán elhelyezett, ún. Jó-Ügyes Adventi Naptárral indítottuk 
el. A játékos alkalmazás segítségével a naptár használói minden egyes nap különböző 
civilszervezetekkel és hozzájuk kapcsolódó adománygyűjtési módszerekkel (beleértve Adhat 
Vonal, Adjukössze, adhat.hu) ismerkedhettek meg. Az Adhat Vonal népszerűsítése érdekében 
rádióspot is készült, hogy hanganyag segítségével is felhívjuk a figyelmet az adományozási 
lehetőségre. 
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2014. december 2-án az angolszász Giving Tuesday mintájára bevezettük az Adakozó 
Keddet, és eszközként az Adhat Vonalat rendeltük a kampány mellé. Azért esett a választás a 
telefonos adományozásra, mert egy rövidebb időtartamú, de szélesebb közönséget érintő 
kampányhoz gyors és egyszerű adományozást lehetővé eszköz alkalmas. Az angolszász 
mintát továbbfejlesztve ültettük át: nemcsak egy napra korlátozódott az esemény, hanem az 
még a rákövetkező 3 keddel együtt egy sorozatot alkotott. A NIOK Alapítvány előzetesen 
tájékoztatta az Adhat Vonalat használó szervezeteket a lehetőségről, és az összehangolt 
működés érdekében javasolta, hogy a keddi sorozatok figyelembevételével alakítsák ki 
decemberi kampányukat. Ehhez szakembereink tanácsokat és kampányanyagokat juttattak el 
hozzájuk.  
A decemberi időszakban végzett PR kommunikációs tevékenységünk keretében több 
médiamegjelenésre (pl. TV2, InfoRádió, Lánchíd Rádió, Index, Nők Lapja Café) került sor. 
 

2014.12.02.-12.23. között összesen 6592 hívás érkezett az Adhat Vonalra, ami 32%-kal 
haladta meg az egy évvel korábbi azonos időszak forgalmát. Az SMS-ek száma 6197 volt. 
(SMS-ekre összehasonlítást nem végeztünk, mivel az SMS-küldés 2013 decemberében lett 
bevezetve, így torz képet mutatott volna.) 
2014.12.02-án 69%-kal érkezett több hívás és SMS, mint december 1. hetének többi napján. 
2014.12.18-án volt a vizsgált időszak abszolút maximuma, ami nem kedd, hanem csütörtök 
volt. 
A 2014.12.02.-12.23. időszakban keddenként átlagosan 20%-kal több hívás és SMS érkezett 
a vizsgált időszak keddtől eltérő napjainak átlagos hívás- és SMS-számaihoz képest. 
 
 

Hívások és SMS-sek száma havi bontásban 
2014.01.01.-2014.12.31. közötti hívás és SMS analitika alapján: 

 

 Hívás SMS 

január 2 706 808 

február 2 689 585 

március 2 118 214 

április 2 023 427 

május 14 862 17 398 

június 2 872 1 383 

július 3 108 1 667 

augusztus 3 064 1 082 

szeptember 3 026 626 

október 4 158 1 786 

november 6 576 3 005 

december 8 573 6 996 

Összesen 55 775 35 977 
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Elért civilszervezetek 
száma 

Szolgáltatás Megjegyzés 

53 Adhat Vonal szolgáltatást 
igénybevevő szervezetek 
száma 

Év elején: 60 

Elért magánszemélyek 
száma 

  

55 775 Hívás szám (adományok 
száma) 

 

35 977 SMS szám (adományok 
száma) 

 

 
 
Rólunk mondták 
 
Zárásként idézzük a beteg koraszülöttek gyógyítását végző Peter Cerny Alapítvány 
visszajelzését a 2014. évről: 
„A sikeres év teljesítéséhez a NIOK Adhal Vonal programban küldött összeg is jelentősen 
hozzájárult. A közcélú önkéntes kötelezettségvállalást a mozgó intenzív osztályos kezelést 
lehetővé tevő speciális koraszülött-mentőautók üzemeltetésének biztosítására fordítottuk. 
A támogatást mind a magunk és mind a megmentett kisbabák nevében ezúton is hálásan 
köszönjük.” 
 
 

III/3. BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYOZÁS 

 
Az online adományozási lehetőség, melynek keretében magánszemélyek adományozhatnak 
civilszervezeteknek bankkártyával.  
 
 
Program munkatársai 
Jacsó Annamária, Oprics Judit, Seregély Ágnes 
 
Program partnerei, önkéntesei 
Önkéntes: Hegyes Ferenc 
 
Programhoz tartozó projektek, szolgáltatások, fejlesztések, szerződések és 
támogatók 
OTP Bank biztosítja a háttér banki szolgáltatásokat 
A szolgáltatás karbantartását a WorkPoint Informatikai Bt. végzi. 
 
 
Program leírása 
 
A program keretében 2014-ben a már korábban működő egyszeri bankkártyás adományozás 
mellett a rendszeres bankkártyás adományozás szolgáltatás igénybevételére nyílt lehetőség, 
melyhez 5 új szervezet is csatlakozott. Tovább folytatódott a szerződések megújítása. 
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Program eredményei és hatásai 
 
A 2014-es év során összesen 15 591 936 Ft értékben kaptak a szervezetek adományokat, 
mely összeg 2,5 millió forinttal nagyobb a 2013-ban befolyt összegeknél.  
 

 
 
A szolgáltatás bevezetése óta évről-évre egyre több adomány fut keresztül a portálon, a 
szervezetek egyre több adományozót érnek el, s ennek a pozitív folyamatnak köszönhetően 
2014. december 31-ig összesen 38 756 635 Ft értékű adományt jutott el a különböző 
szervezetekhez.  
 
A beérkezett adományok 85%-a 2014-ben (sorrendben) az alábbi szervezeteknél 
realizálódott: Dévai Szent Ferenc Alapítvány, Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány, 
Menhely Alapítvány, Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány, Magyar Vöröskereszt, Őrzők 
Alapítvány, Magyar Hospice Alapítvány, Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, 
Taita Alapítvány Afrikai Gyermekekért, Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért 
és a Betegekért Alapítvány. 
 
 

Elért civilszervezetek 
száma 

Szolgáltatás Megjegyzés 

137 Bankkártyás adományozás  

Elért magánszemélyek 
száma 

  

1583 Adományozás 15 591 936 Ft értékben 

 
 
Rólunk mondták 
 
„Aki tud, annak segítenie kell. Ha 100 Ft-tal, akkor 100 Ft-tal, ha ennél sokkal többel tud, 
akkor pedig főleg! Ez a társadalmi felelősségvállalás! Most lehet, hogy lemondtam egy 
éttermi látogatás összegéről, de bízom benne, hogy valaki, aki alapvetően nem tehetné meg, 
most majd hasonló élményt kap belőle... Vagy bármi mást, ami örömet okoz.” 
A Magyar Hospice Alapítvány egyik támogatója 
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III/4. KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYOZÁS 

 
Az Adjukössze.hu az első olyan Magyarországon sikerrel működő közösségi 
adománygyűjtésen alapuló eszköz, amely kifejezetten civilszervezetek, és közösségi 
kezdeményezések számára nyújt online adománygyűjtő felületet. Célja, hogy segítséget 
nyújtson a hazai civilszervezetek számára kis költségvetésű projektjeik megvalósításában, 
adományozóik körének bővítésében és a vállalati támogatók megszólításában. Az oldal 
lehetőséget ad arra, hogy magánszemélyek illetve vállalatok egy általuk választott 
civilszervezet, egy adott kezdeményezését támogassák és ne csak általános működésüket 
segítsék. Ezáltal a támogatók végigkövethetik egy projekt megvalósulását és 
elkötelezettebbé válhatnak az adott szervezet felé. 
 
 
Program munkatársai 
Kocsis Dóra, Oprics Judit, Szegedi Andrea, Kökény Dalma 
 
Program partnerei, önkéntesei 
OTP Bank, Expertweb Kft., Innowatio Bt., Be Social Kft., Majdik Zoltán, Répássy Balázs és az 
Off Road Communication, Samsa Stúdió Kft., Szirmai Márton, Zápor Dreamland Bt., Summa 
Artium 
Szakértők, önkéntesek: dr. Stahl Zsófia, Tanító Zsófia 
 
Programhoz tartozó projektek, szolgáltatások, fejlesztések, szerződések és 
támogatók 

 Vodafone Magyarország Alapítvány 
 Magánadományozás a függetlenség kulcsa, Norvég Civil Támogatási Alap 
 Erste Stiftung támogatása 
 Program saját bevétele 

 
 
Program leírása 
 
A hazai adományozási kultúra fejlesztésért folytatott munkánk legújabb állomását jelenti a 
2013 novemberében útjára indított adjukössze.hu. Az oldal civilszervezetek és nonprofit 
gazdasági társaságok közösségi adományozásra alapuló gyűjtését támogatja, ahol a 
projektek önálló felületeken hirdetik, mi a céljuk és mekkora támogatás szükséges a 
megvalósításukhoz. Pontosan nyomon követhető az is, hogy eddig hányan és milyen 
összeggel támogatták őket. 
Az adományozó biztos lehet benne, hogy valós, működő szervezetek kezdeményezését 
támogatja, mivel ezek válogatást és konzultációt követően kerülnek fel az oldalra. Könnyen 
meggyőződhet a megvalósulásról is, hiszen a projekt befejezése után elolvashatja a 
szervezet beszámolóját a kezdeményezés adatlapján. Az Adjukössze szolgáltatás 
különlegessége, hogy csak olyan kezdeményezés kerülhet fel rá, ami valamilyen formában a 
közjót szolgálja és tevékenységének társadalmi haszna van, tehát üzleti tevékenység akkor 
támogatható az oldalon, ha az nonprofit célú. 
 
Az adjukösze.hu előnyei közé tartozik, hogy átlátható és megbízható az adott kampány és a 
portál is, amely ráadásul könnyen kezelhető támogatóként és gyűjtőként egyaránt. A 
bankkártyával azonnali adományozási lehetőséget biztosító, innovatív és látványos online 
felület kivételes visszajelzési lehetőséggel is bír: az adomány (és ha van, az ehhez kapcsolt 
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támogatói üzenet is) azonnal megjelenik a támogatott kezdeményezés oldalán, s egy ilyen 
gyűjtés általánosságban is jó eszköz egy adott ügy támogatottságának a mérésére. 
 
2014-ben megújítottuk és 
egységesítettük a tapasztalatok 
fényében a szervezeteknek szóló 
útmutatót. 
 
Tapasztalatunk szerint a 
szervezetek folyamatos mentorá-
lásra szorulnak, különösen az első 
adjukossze.hu kampány során, 
illetve sokszor az általános 
tanácsokat sem tudják magukra 
alakítani, így szükség van 
rendszeres egyéni tanácsadásra. 
Külső kommunikációs szakértőt is 
sok esetben használtunk, mivel ebben a programban az üzleti, nem nonprofit szemlélet 
adhat új lendületet 1-1 kampánynak. Szükség lenne nagyobb kommunikációs költségvetésre 
az oldal általános ismertségének növelésére. 
 
Egy-egy gyűjtés indítása előtt, illetve alatt is tudunk online kommunikációs tanácsadást és 
workshopot biztosítani: 2014-ben is több ilyen tréninget szerveztünk az NCTA pályázat 
keretében, illetve az Erste Stiftung által támogatott szervezetek részére. 
 
Az adjukössze.hu továbbá újszerű lehetőséget biztosít a vállalatok CSR tevékenységéhez 
kapcsolódóan is, a munkatársak komplex és innovatív módon való bevonásával: lehetőség 
van ugyanis a dolgozói projektválasztásra és közreműködésre a gyűjtésben, illetve az 
Európában is népszerű matchfundingra, és/vagy egyedi megjelenést biztosítva fő vagy 
kiemelt támogatóként.  
 
 
Program eredményei és hatásai 
 
Az adjukössze.hu 2013. novemberi indulása óta bebizonyította, hogy lehet egy 
crowdfunding, sőt civil projekteket támogató oldal sikeres Magyarországon, s régiónkban a 
leghatékonyabb portállá vált ezen a területen. 
Annak köszönhetően, hogy egy-egy gyűjtés könnyen megosztható a gyűjtők, támogatók és 
szimpatizánsok által közösségi oldalakon és online felületeken, nagy elérést biztosít. Fontos 
hozadéka az is, hogy a gyűjtésben részt vevő civilek nyitottabbá válnak az online 
kommunikációs és marketing eszközök használatára, a gyűjtésük során tanult egy-egy fogást 
máshol is tudnak hasznosítani. Mentorszerepünk fontosságát jelzi tehát a szervezetek 
kommunikációs és adománygyűjtési képességének fejlesztése. 
 
2015 februárjának közepéig már 45 sikeres gyűjtés ért véget - az összes kezdeményezés 
több mint 80%a zárul sikeresen. Mindez közel 18 000 000 Ft értékű adományt jelent és 
majdnem 3000 adományozót.  
 
Az eddigi legnagyobb siker Pistához, egy addig hajléktalan férfi otthonteremtéséhez köthető: 
a projekt keretében alig 2 nap alatt sikerült összegyűjteni a kitűzött 400.000 Ft-ot.1 

                                                 
1
 http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Legyen_igazi_otthona_Pistanak 
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2014-ben december első 2 hetében az előző évi adományok összegének 2,5-szerese érkezett 
be, tehát az oldal ismertségének, népszerűségének növekedése számszerűen is érezhető. 
Több szervezet már a második, illetve harmadik sikeres gyűjtését vitte végig az oldalon. A 
média megjelenéseink száma, ideértve a spontán, nem általunk szervezett megjelenéseket 
is, nőtt, és egyre többen dicsérik az oldalt nyilvánosan. 
 
Több olyan szervezetet segítettünk a gyűjtésben, amelyek korábban sosem gyűjtöttek 
magánadományokat, és többségüknek nagy sikerélményt jelentett az oldal használata. A 
kampány során szerzett ismertség és támogatók adhatták az első lépést egy támogatói bázis 
kiépítéséhez, amely úton a szervezetek jelentős része el is indult. 
 

Elért civilszervezetek 
száma 

Szolgáltatás Megjegyzés 

50 Kampányt indító szervezetek 78 kampány összesen 

42 Kampányt indító szervezetek 
2014 

59 kampány összesen 

Elért magánszemélyek 
száma 

  

2955 Adományozások száma  

1982 Adományozások száma 2014  

 
 
Rólunk mondták 
 
„Kedves Andrea! 
Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy kezdeményezést indíthattunk. 
Volt egy mélypont, amikor a sok támadás, akadályozás, betonfalakba ütközések kicsit 
padlóra vitt, de végül nagyon boldogok vagyunk, mert csak segítőkre talált a munkánk. 
XXX a Hortobágyról háromszor gratulált a karvaly megmentésében. 
Azt mondta, idézem. „Csoda, amit tettetek, ezt se ő se más nem tudta még az országban 
megcsinálni" 
Nekem ez a legnagyobb elismerés, amit kaphattam… és ez éltet tovább. 
Köszönjük még egyszer a lehetőséget és a számtalan segítséget és kedvességet részetekről.” 
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IV. CIVILTECH 
 
A TechSoup Global és így annak részeként a CivilTech Program is azon munkálkodik, hogy az 
arra jogosult nonprofit szervezetek rendelkezzenek a feladataik maximális ellátásához 
szükséges technológiával, tudással és erőforrásokkal. Célunk, hogy a hazai nonprofit 
szervezetek meg tudjanak felelni az információs társadalom által előidézett folyamatos 
kihívásoknak, és hogy munkájukat minél hatékonyabban tudják végezni. 
A fentieknek megfelelően a programnak az is célja, hogy a hazai nonprofit szervezetek legális 
szoftvereinek számát növeljük, és hogy más országokhoz hasonlóan számukra is 
hozzáférhetőek legyenek a legnagyobb szoftver- és hardvergyártó cégek adományai a piaci 
ár töredékéért. 
 
 
Program munkatársai 
Ónodi István, Vona Gábor 
 
Program partnerei, önkéntesei 
Techsoup Global, Microsoft Magyarország Kft., Cisco Systems Magyarország Kft., SAP 
Hungary Kft., Symantec, O&O Software 
Rendszergazda: Kereszturi Zoltán 
Önkéntes: Hegyes Ferenc, Mokos Anna 
 
Programhoz tartozó projektek, szolgáltatások, fejlesztések, szerződések és 
támogatók 

 A www.civiltech.hu oldal működtetése, kapcsolódó költségtérítések, szolgáltatási 
díjak. 

 W. P. Schmitz. Stiftung - SAP CivilTech workshop támogatása. 
 
 
Program leírása 
 
Az amerikai székhelyű TechSoup Globallal együttműködve a NIOK Alapítvány működteti 
Magyarországon a CivilTech Szoftver- és hardveradományozó Programot, mely a vezető 
technológiagyártó vállalatok szoftver- és hardveradományait juttatja el az arra jogosult 
szervezeteknek a www.civiltech.hu online adománykérő portálon keresztül. A program a 
gyártók által adományozott szoftvereket és hardvereket egy, a piaci ár töredékét (4%-10%) 
kitevő szolgáltatási díj ellenében biztosítja a közhasznú minősítéssel rendelkező és az 
adományozó partnerek által meghatározott kritériumoknak megfelelő szervezeteknek. A 
program 2014-ben a Microsoft, a Cisco, az SAP, az O&O Software és a Symantec által 
felajánlott adományokat közvetítette. 
 
 
Projektek eredményei és hatásai 
 
A CivilTech Program töretlen népszerűségnek örvend, és egyre több szervezet ismeri: 
folyamatosak a termékigénylések és az új regisztrációk. 
2014 felülmúlta a korábbi terveket, mivel közel 430 sikeres megrendelés érkezett. A 
legnépszerűbb termékek továbbra is a Microsoft-termékek, azon belül a Windows operációs 
rendszerek és az Office irodai programcsomagok. Ezeket követik a Microsoft-szervertermékek 

http://www.civiltech.hu/
http://www.civiltech.hu/
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és a Symantec-szoftverek. A túlnyomórészt Microsoft-szoftvert tartalmazó megrendelések 
összesen 400 millió Ft-ot meghaladó piaci értékkel rendelkeznek. 
2014-ben 180 új szervezet regisztrált a CivilTech Programban, ezzel 2014 végén számuk 
megközelítette az 1140-et. 
 
2014 júliusában 
meghosszabbítottuk 
a TechSoup Globallal 
az együttműködési 
szerződést, ami 
biztosítja, hogy a 
CivilTech Programot az elkövetkező időszakban is a NIOK Alapítvány működteti 
Magyarországon. 
 
A közel 900 hazai nyilvános könyvtár bevonását a CivilTech Programba 2014-ben nem 
sikerült elérni, így az kitolódott 2015-re. 
 
2014. szeptember 26-án és 2014. október 25-én SAP – NIOK-workshopot rendeztünk a 
MagNet Közösségi Házban azzal a céllal, hogy egyrészt népszerűsítsük a CivilTech 
Programot, másrészt bemutassuk konkrét esettanulmányokon keresztül az elérhető SAP-
termékeket. A 2 rendezvényre összesen 42 szervezet regisztrált. 
 
A jelenlegi termékpalettát 2 alapcsoportra bonthatjuk: olcsó, hasznos és mindenki számára 
könnyen használható szoftverek, illetve komplex, drágább és képzést igénylő termékek. 
 
 

Elért civilszervezetek 
száma 

Szolgáltatás Megjegyzés 

1140 CivilTechben regisztrált  

180 CivilTechben regisztrált 2014  

42 Rendezvényeken részt vett  

 
 
Rólunk mondták 
 
Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa a következőképpen köszönte meg a 2014-
ben igényelt Microsoft-termékeket: 
„Köszönettel vettük a 2014. év során nyújtott bruttó 1.696.720 Ft értékű tárgyi 
adományukat, mellyel támogatták alapítványunk céljait, hogy a vérszerinti családjukat 
vesztett gyermekek részére minőségi gyermekellátást nyújtsunk.”  
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V. RÉSZVÉTEL- ÉS DEMOKRÁCIAFEJLESZTÉS 
 
A társadalmi egyeztetés támogatása programunkat 2008-ban indítottuk, akkor a program 
célja az volt, hogy növelje a civilszervezetek és közigazgatási intézmények közötti társadalmi 
egyeztetés hatékonyságát, azt átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá tegye, ezáltal elősegítse a 
civilszervezetek részvételét a politikaalkotásban regionális és országos szinten. Az évek 
folyamán a program fő céljává a civilszervezetek érdekképviseleti tevékenységének 
módszertani és gyakorlati támogatása vált. Ezen belül kiemelt terület az állami és a civil 
szektor közötti társadalmi egyeztetési folyamatok ösztönzése. 
A politikai környezet változása miatt, a civilszervezetek előtt álló lehetőségek hatására a 
program súlypontja az elmúlt években egyre inkább a részvétel és a demokrácia fejlesztése 
lett. Olyan programokat dolgozunk ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a civilszervezetek egyre 
jobban megismerjék és hatékonyabban használják a demokratikus eszköztárat, éljenek 
jogaikkal, részvételi lehetőségeikkel. 
 
Emellett tevékenységeinkből adódóan szinte minden civilszervezetet érintő jogszabályi, 
környezeti változás során nyújtunk információt és alkotunk véleményt. A szektoron belüli, 
szakmai ügyekben szervezőként és résztvevőként megjelenünk a közös fellépésekben, 
érdekérvényesítő tevékenységet végzünk. 
 
 
Program munkatársai 
Oprics Judit, Szegedi Andrea, Jacsó Annamária, Seregély Ágnes, Kocsis Dóra, Kökény Dalma 
 
Program partnerei, önkéntesei 
Rendezvényekben lebonyolító partner: Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány, Miskolci 
AIESEC és a Hantos Elemér Szakkollégium, EFOTT (Egyetemisták és Főiskolások Országos 
Turisztikai Találkozója) 
Szerkesztői munkák, önkéntes: Tanító Zsófia, Kováts Brigitta, Hegyes Ferenc, Dudás Marcell, 
Hegyes Zoltán, Zápor Dreamland Bt. 
 
Programhoz tartozó projektek, szolgáltatások, fejlesztések, szerződések és 
támogatók 

 Vitatér – Open Society Institute támogatása 
 
 
Program leírása 
 
Vitatér 
Magyarországon nap, mint nap látszanak a társadalmi-
gazdasági válság tünetei, de ritkán jelennek meg a 
válságra, problémákra, feszültségekre adott, egymással 
versengő kiérlelt megoldások. Még ritkábban kerül sor 
e válaszok értékelésére, megvitatására. A sokszínű 
válaszok megszületéséhez aktív állampolgárok, 
független civil csoportok, körök, megfelelő vitakultúra 
kell. Ehhez pedig nyitott, inspiráló terek, vitafórumok, 
műhelyek kellenek, ahol ezek az elképzelések, tervek 
demokratikus nyílt vitában formálódhatnak, 
erősödhetnek meg. 
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Célunk megvalósításához egy vitafórum sorozatot szerveztünk, ahol egy-egy aktuális kérdést 
emeltünk ki, mely a társadalom szélesebb körét érinti, de köze van a független, civil 
társadalmi megnyilvánulásokhoz is. Elsődleges célcsoportjaink a civil tevékenységek iránt 
érdeklődők és a felsőoktatás szereplői voltak, őket szólítottuk meg, hívtuk vitára a program 
során. Minden téma kibontására, új módszereket, eszközöket próbálunk ki és folyamatosan 
partnereinkkel, előadóinkkal együtt értékeljük hatékonyságukat, sikerességüket. 
 
2014-ben személyes és internetes vitákat szerveztünk a következő témakörökben: 

 Itthon vagy külföldön? (2014. március 5. helyszín: Budapest, Budapesti Corvinus 
Egyetem, résztvevők száma: 15 fő) - A szervezésben, vita kialakításban részt vevő 
partnerünk olyan meghívottakat keresett, kért fel a rendezvényre, akik személyükben 
is érdekesek lehettek az egyetemi hallgatók számára. Ennek megfelelőn a vita során 
személyes véleményük, gyakorlati tapasztalataik ütköztetése volt a téma 
tárgyalásának fő módszere. A meghívott előadók megosztották a résztvevőkkel 
(alapvetően diákokkal) mennyire értékes egy diploma, mit érdemes elsajátítani. 

 Mit ér a diploma, ha miskolci? (2014. május 15., helyszín: Miskolc, Miskolci Egyetem, 
résztvevők száma: 8 fő) - Tréningmódszerekkel készültünk a miskolci rendezvényre, 
ahol a résztvevők száma (mindannyian miskolci diákok) ugyan elmaradt a várttól, de 
aktivitásuknak köszönhetően termékeny, előremutató vita alakult ki, amely 
lehetőséget adott a résztvevőknek véleményük kialakítására, prezentálására, 
ütköztetésére. 

 Radikálisok az Európai Unióban 
(2014. július 4., helyszín: 
Siófok, Somogyi TISZK Baross 
Gábor Közép- és Szakiskola, 
résztvevők száma: 80 fő) - 
Komoly kihívást jelentett mód-
szertanilag, hogy ilyen nagy 
résztvevőszám mellett véle-
ményformálásra, vitára tudjuk 
hívni a résztvevőket, alapve-
tően diákokat. Provokatív 
hangulatú előadások és bevo-
nást segítő játékos feladatok 
segítségével ilyen létszámmal is 
lehet vitát folytatni egy 
szakmailag komoly előzetes tudást feltételező témában is. 

 Határozottan hiszek az Európai Egyesült Államokban! Vagy mégsem…? (2014. július 
15-20., helyszín: Miskolc, EFOTT (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai 
Találkozója), résztvevők száma: 10 fő) 

 Mit ér a Te diplomád? (2014. július 15-20., helyszín: Miskolc, EFOTT, résztvevők 
száma: 15 fő) 

 A tudás ára, Vita a tandíjról (2014. július 15-20., helyszín: Miskolc, EFOTT, résztvevők 
száma: 10 fő) 

 Magyar Olimpia: utópia vagy valóság? (2014. július 15-20., helyszín: Miskolc, EFOTT, 
résztvevők száma: 16 fő) 
Az EFOTT-on való részvétel lehetővé tette, hogy olyanokat is elérjünk kérdéseinkkel, 
vitára, véleményformálásra hívó játékainkkal, kameránkkal, akik különben nem 
kerültek addig a program látóterébe. Izgalmas helyzetgyakorlatok szolgálták a 
bevonást, erősítették a fesztiválozók egymásra való figyelését, annak az érzését, 
hogy a személyes véleményformálás fontos. 
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Projektek eredményei és hatásai 
 
A véleményformálást, cserét támogató platformokat létrehoztuk, azokat folyamatosan 
töltöttük informatív, szakmai és provokáló tartalmakkal. A várt hatás azonban nem volt átütő, 
a vártnál kevesebb látogatót, megosztást, véleményt tudtunk generálni. A rendezvények 
hatása mérhetően nagyobb volt, a személyek között a rendezvények során megindult 
kommunikáció általában működött, a témák kapcsán elindult a közös gondolkodás. A kiemelt 
célcsoport, a felsőoktatásban tanuló fiatalok véleményformálásra, vitára hívása változatos, 
izgalmas, rugalmas módszertant követel, alkalmazkodva az adott helyszínhez, témához, a 
résztvevők érdeklődéséhez, tudásszintjéhez. 
 
 

Elért civilszervezetek 
száma 

Szolgáltatás Megjegyzés 

1000 nonprofit.hu látogató 21 megjelenés 

10000 nonprofit.hu hírlevél 10 megjelenés 

Elért magánszemélyek 
száma 

Szolgáltatás Megjegyzés 

154 fő rendezvényen résztvevők 7 rendezvény 

4134 vita.nonprofit.hu látogatói 78 megjelent írás 

3000 organic reach nonprofit.hu Fb oldala 2014-ben (események és 
posztok) 

2000 fő plakát, szóróanyag 
kihelyezés 

530 anyag 5 helyszínen 

 
 
Rólunk mondták 
 
„A magam, illetve a magunk (Civil Rádió) részéről köszönjük a kezdeményezést! 
Jó lenne valamilyen folytatás.” 
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VI. ÁTLÁTHATÓSÁG, MINŐSÍTÉS, CIVIL SZEKTOR FEJLESZTÉSE 
 
Program munkatársai 
Oprics Judit, Szegedi Andrea, Seregély Ágnes 
 
Program partnerei, önkéntesei 
Átláthatóság és Bizalom Munkacsoport és az Adománygyűjtők Önszabályozó Testülete2 
Zápor Dreamland Bt. 
Nemzetközi partnereink: ECAS – European Citizen Action Service (Belgium), ENNA European 
(Network of National Civil Society Associations) hálózat tagjai, 1SCN (Szlovákia), Forum 2000 
Alapítvány (Csehország) 
dr. Stahl Zsófia szakértő 
 
Programhoz tartozó projektek, szolgáltatások, fejlesztések, szerződések és 
támogatók 

 Global NRG. Zrt. 
 Átláthatóság program saját bevételei 
 Megbízásokhoz, megkeresésekhez kapcsolódó saját bevételek, költségtérítések 

 
 

ÁTLÁTHATÓSÁG FEJLESZTÉSE 

 
A NIOK Alapítvány Átláthatóság programját több másik adománygyűjtő civilszervezettel 
együttműködve indította el évekkel ezelőtt. A program fő célja az (adománygyűjtő) 
civilszervezetek gazdálkodásának és működésének átláthatóvá tétele, hosszú távon ezzel is 
elősegítve az erős adományozási kultúra létrejöttét Magyarországon. Célunk az Etikai Kódex 
széleskörű megismertetése, melyek a szervezetekről szóló hasznos információk segítségével 
növelik a bizalmat a támogatók, az érdeklődők körében, illetve segítik, hogy a potenciális civil 
partnerek is megismerhessék egymás tevékenységét. 
 
 
Program leírása 
 
Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete önszerveződő csoport. Célja, hogy 
erősödjön a támogatók bizalma a nonprofit szektorral szemben, az adománygyűjtők 
érdekvédelmi munkáját összefogja. A tagok jó példával járjanak előre a saját 
adománygyűjtésükkel kapcsolatban. 
 
Csak az nyerheti el a tagságot és az 
Etikus Adománygyűjtő Szervezet 
logójának használatának jogát, aki az 
adományok felhasználásáról egységes 
keretben, átláthatóan és számon 
kérhetően nyilatkozik. 
 

                                                 
2 http://www.atlathatosag.eu/munkacsoport  

http://www.atlathatosag.eu/munkacsoport
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Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének tagjai nagyon fontosnak tartják, 
hogy gazdálkodásukat és adománygyűjtő tevékenységüket megjelenítsék adományozóiknak, 
ezáltal hitelességüket is erősítsék. Ebből a célból alkották meg saját Etikai Kódexüket. 
 
Az Etikus Adománygyűjtők védjegye bizalmat ébreszt, és garanciát jelent, hogy az adott 
civilszervezet működése és adománygyűjtése megfelel az átláthatósági kritériumoknak. Az 
Etikus Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete segíti tagjait abban, hogy 
átláthatóvá és eredményessé tegyék saját adománygyűjtő tevékenységüket. 
 
A NIOK Alapítvány az Átláthatóság program Kezelőszerve, azaz a programhoz kapcsolódó 
adminisztratív teendőket is ő végzi.3 
 
2014-ben 

 Négy új szervezet jelezte csatlako-
zási szándékát, két szervezet 2014-
ben csatlakozott a társasághoz. 
(2014. év végén összesen 11 
szervezetből állt az ASZÖT.) 

 A kommunikáció területén a logo 
használata nagyban erősödött, 
fundraising eseményeken megje-
lent a téma, kialakítottuk a logo 
használatát segítő kézikönyvet. 

 1% kapcsán és adománygyűjtési 
botrányok kapcsán közösen 
kommunikáltunk, amelynek ereje is 
volt. Az Adománygyűjtő Szerveze-
tek Önszabályozó Testületének (ASZÖT) javaslata alapján 2015-ben minden SZJA 
1%-ot felajánló magánszemély rendelkezhet úgy, hogy nevét és postai illetve 
elektronikus levelezési címét a kedvezményezettel közöljék. A törvényváltozással 
megnyílik a szervezetek számára a lehetőség, hogy az adományozók közvetlen és 
pontos tájékoztatásával növeljék az átláthatóságot és bizalmat. 

 Rendezvényeken, szakmai találkozókon kommunikáltunk, előadtunk a programról, az 
Etikai Kódexről. 

 Sajtóanyagokat készítettünk, interjúkat adtunk a témában, kiemelten az 1%-os 
törvény változásával kapcsolatban. 

 Etikai kódex használata a Semmelweis Garancia védjegy és az Amcham munkája 
során. 

 Eredményes pályázatot írtunk ki a következő évek kezelőszervi feladatainak 
ellátására. A Wangor Kft. nyerte a jogot az ASZÖT titkárság felállítására és 
üzemeltetésére 2015-től. 

 
 
Projektek eredményei és hatásai 
 
2014-ben részben beérett az elmúlt négy év munkája, a téma, az átláthatóság fontossága 
egyre nagyobb teret kapott a civil és az általános közbeszédben. Sajtóanyagokban, szakmai 
konferenciákon keresett és felkapott a téma, szakértők és civil szakemberek egyaránt egyre 
többször hangoztatják az átláthatóság kiemelkedő szerepét a civil működésben, és a szektor 
iránti bizalom megerősítésében. 

                                                 
3
 További információk: a www.atlathatosag.eu weboldalon. 

http://www.atlathatosag.eu/
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Megfigyelhető a civilszervezetek részéről is a fokozott érdeklődés, a kezdeményezés, 
összefogás ismerté vált a szektorban, folyamatosan monitoroztunk bejelentkezett 
szervezeteket. Lassan, de egyértelműen kerül a figyelem előterébe az átláthatósági 
kritériumok átvétele, beépítése a civil adománygyűjtésekbe, működésbe. 
 

Elért civilszervezetek 
száma 

Szolgáltatás Megjegyzés 

16 ASZÖT tagok és tagjelöltek  

70 Tevékenységünk iránt 
érdeklődő szervezetek 

 

200 Rendezvényeken, szakmai 
eseményeken elért további 
szervezetek 

 

Elért magánszemélyek 
száma 

Szolgáltatás Megjegyzés 

10 000 sajtómegjelenésekkel elért becsült adat 

 
 
Rólunk mondták 
 
Fundraising konferecia 2014 – Átláthatóság program bemutatása 
Magyarországon egy, a NIOK-on belüli munkacsoport dolgozott az átláthatóság kérdésein a 
civil szférában, és nemcsak az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete alakult 
meg, hanem civil szervezetek egy csoportja közzétette az átlátható működés etikai alapelveit, 
és egy minőség(biztosítási) rendszert is kifejlesztettek. Bármelyik civil szervezet csatlakozhat 
a kezdeményezéshez, ha hajlandó elfogadni az irányelveket, és alárendeli magát a 
monitorozási eljárásnak. 
 
 

HAZAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KISEBB PROJEKTEK 

 
ProHáló 
 
A Hálózat létrehozását 2003-ban 18 hazai nonprofit szervezet kezdeményezte, a nonprofit 
szolgáltatásokat nyújtó megyei hatáskörű szervezeteket összefogása érdekében, új 
szolgáltatások bevezetéséért és olyan tudatos hálózatfejlesztő folyamat megvalósításáért, 
amely a tagokat segíti helyi tevékenységük végzésében, valamint lehetőséget ad az 
információk és tapasztalatok megosztására. Legfontosabb összekötő kapocs a színvonalas 
hálózati tevékenység volt, a nonprofit szolgáltatások fejlesztése érdekében. A ProHáló 
országos hálózat nem bejegyzett, de írásban rögzített szabályok szerint működött. 
2014-től tagjelöltként a NIOK Alapítvány is részt vesz a hálózat munkájában, képviseltük 
magunkat a pécsi hálózati találkozón és a kunbábonyi évzáró találkozón is. Tagjai vagyunk a 
hálózat Marketing munkacsoportjának. 
 
 
Közösségfejlesztők 
 
Tagjai vagyunk a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesületnek, részt 
veszünk a munkájában. 
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MACI 
 
A kuratórium az ősz folyamán döntést hozott arról, hogy a civilszervezetek érdekeit, értékeit 
egy összefogásnak meg kell jelenítenie. A NIOK először önállóan szervezett 
megbeszéléseket, majd részt vett egy ilyen kezdeményezés (Magyar Civilszervezetek, MACI) 
összehozásában, elindításában. A tevékenység és a bemutatkozás 2015-ben indul. 
 
 
Fenntartható Fejlődési Tanácsban civil képviselet 
 
Mint a legjelentősebb civil részvétellel működő állami döntéshozó, és javaslattevő szerv az 
Fenntartható Fejlődési Tanács fontos példa a civil érdekképviseletben. Ezért a NIOK kiemelt 
figyelmet fordított népszerűsítésére, a választásra, a működtetésére. 
 
 

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, SZEREPVÁLLALÁS 

 
Program munkatársai 
Szegedi Andrea, Kocsis Dóra 
 
 
ENNA tagság 
Célunk, hogy a nemzetközi együttműködések révén jó gyakorlatokat ismerhessünk meg, 
melyeket a hazai civil szektor számára elérhetővé teszünk, valamint tapasztalatokat 
cseréljünk kiemelten a közép-kelet-európai civilszervezetek bevonásával. További célunk, 
hogy a NIOK nemzetközi kapcsolatai, partnerségei erősödjenek. 
European Network of National Associations for Civil Society (ENNA) munkájában továbbra is 
részt veszünk. 
 
ECSF szakértői bizottság 
Az adjukossze.hu oldal révén a NIOK Alapítvány bekerült az Európai Bizottság European 
Crowdfunding Stakeholders Forum (ECSF) elnevezésű tanácsadó testületébe, amely a 
közösségi finanszírozás ösztönzésével és szabályozásával hivatott foglalkozni. A csoportba 25 
európai szakértőt válogattak össze, amelyben egyedül képviseljük Magyarországot és a civil 
szférát. 
 
Nemzetközi találkozók, szakmai utak szervezése 
Szorosan együttműködünk a Közép-Kelet-Európai térségben működő civilszervezetekkel, 
hálózatokkal. Eseti jelleggel, felkérésre, megbízásra találkozókat, hazai utakat szervezünk. 
Kiemelkedő program volt a VIA hálózat vagy a Visegrádi négyek civil hálózat tagjainak nagy 
sikerű találkozója, melynek mi adtunk otthont. 2014-ben a BCNL felkérésére szerveztük meg 
egy bolgár önkormányzati és civil delegáció magyarországi programját. 
 
Nemzetközi szakértőknek előadások, hazai szektorismertetés 
Több alkalommal vendégül látunk külföldi civilszervezetek, vagy állami döntéshozók 
képviselőit. A hazai civil szektor bemutatásán túl információkat gyűjtünk a nemzetközi 
folyamatokról is. 
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NIOK ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉS 
 
Az év kihívása már működő programjaink, szolgáltatásaink saját bevételeinek stabilizálása és 
fenntarthatóságának megteremtése, bevételeink diverzifikálása volt. Programjaink 
megvalósításán túl vállalkozási tevékenység keretében hirdetéseket jelentettünk meg 
honlapjainkon. 
Az irodánknak egy részét két további civilszervezettel osztjuk meg. 
Az év során többször szerveztünk (általában egy napos) alkalmakat. A csapatépítésen túl 
ezen megbeszélések céljai a szervezet különböző programjainak összehangolása, közös 
tervezés, értékelések, szervezet új és visszatérő munkatársainak bevonása voltak. 
Esetenként külső szakértői támogatást is igénybe vettünk. 
 
 
Programhoz tartozó projektek, szolgáltatások, fejlesztések, szerződések és 
támogatók 

 Vállalkozási tevékenységek: Iroda bérbe adása, pályázat értékelés, hirdetés, önkéntes 
program szervezése. 

 
 

VÁLLALATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, CSR PROGRAMOK 
 
A hazai CSR kultúra fejlesztése és saját alapítványunk vállalati támogatásának erősítése 
érdekében is dolgozunk a meglévő vállalati együttműködéseink lehetőség szerinti 
elmélyítésén, kiterjesztésén, s új vállalati támogatók bevonásán – ezzel is elősegítve a civil és 
vállalati szektor egymást erősítő összeköttetéseit.  
Célunk, hogy a különböző nagyságú és területeken aktív vállalatok CSR/jótékonysági 
tevékenységét is hatékonyan tudjuk elősegíteni - - akár a támogatott nonprofit szervezetek 
adománygyűjtő képességét fejlesztve, akár az adott vállalat munkatársait komplex módon 
bevonó CSR programok kidolgozásával. 
 
 
Program munkatársai 
Gerencsér Balázs, Szegedi Andrea 
 
Program partnerei, önkéntesei 
Majdik Zoltán, Liptay Gabriella 
dr. Stahl Zsófia szakértő 
 
 
A vállalatra szabott CSR tanácsadás keretében a CSR stratégia kidolgozásához szakmai 
támogatást nyújtunk, továbbá részt tudunk venni a CSR menedzsment egyes elemeinek 
kidolgozásában és megvalósításában, a projektmenedzsment folyamatában, megbízható és 
kompetens civil partnerek biztosítása mellett.  
 
Lehetséges fókuszpontok: 

 CSR pályáztatás (szakmai előkészítés, támogatás és előszűrés, akár teljes körű 
lebonyolítás) 
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 Vállalati önkéntes program (előválogatott civilszervezeteknél, a vállalati stratégiához 
illeszkedően) 

 Átláthatósági vizsgálat (együttműködésre kész civilszervezet monitoringja 
adományozási szempontból) 

 Vállalati adománygyűjtő akció (egy nonprofit szervezet vagy projekt támogatása 
dolgozói adománygyűjtéssel – akár az adjukössze.hu oldalon keresztül is) 

 Matchfunding (az adjukössze.hu oldalon választott vagy e célból indított civil 
kezdeményezés támogatása, a gyűjtött adományok kiegészítése) 

 
CSR programlehetőségeinket 2014 tavaszán vettük górcső alá, majd a nyár folyamán 
dolgoztuk ki a „termékpalettát” és kezdtünk neki a szisztematikus vállalati megkereséseknek. 
Több tárgyalásunk jelenleg is folyamatban van.  
 
 
Eredmények és hatások 
 
Alapítványunk életében újdonság, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a vállalati 
kapcsolatépítésre és CSR csomagok kidolgozására, így a megreformált program főleg 
közvetett eredményekkel szolgált. Tapasztalataink szerint nem könnyű rövid- és középtávú 
eredményeket felmutatni: a vállalati szektor képviselőivel kiépített új kapcsolatoknak, a NIOK 
Alapítvány tevékenységének és a közös munkára lehetőséget adó területek 
megismertetésének inkább hosszabb távon lehet forrásteremtő hatása. 
 
 

http://adjukössze.hu/
http://adjukössze.hu/

