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Előszó 

Nem vagyok gazdasági szakember – bár sokat kell foglalkoznom gazdasági ügyekkel. 

Elsősorban misszionáriusnak tartom magam, akit Isten több mint húsz évvel ezelőtt 

megszólított, és azóta is szeret, újra és újra megtisztít és felemel, akire minden 

gyarlósága ellenére mind e mai napig feladatot bíz – többek között ennek a 

könyvnek a megírását is. 

Nem vagyok tévedhetetlen, és nem is szeretnék valamiféle megmondóember 

székébe sem beleülni. Nyilván lesznek a könyvben talán túl részletesen is kifejtett 

részek, és olyanok is, amelyekről lehetett volna, talán kellett volna is sokkal többet 

írni. Egészen biztos, hogy a szemléletemen, a tanácsaimon érezni lehet azt a 

kisegyházi és teológiai hátteret, amivel rendelkezem. És lehetséges, hogy nem is 

mindenben van igazam, hiszen ez a könyv a számokon és az üzleti ismereteken kívül 

sok személyes véleményt és tapasztalatot is tartalmaz – hiszen a támogatásgyűjtés 

soha nem a pénzzel kezdődik! Sőt, az igazság az, hogy éppen azok a dolgok a 

fontosabbak, amelyek nem a forintokról szólnak, hanem a hozzáállásunkról, a 

hitünkből fakadó üzleti mentalitásunkról vagy éppen a teljesen profán szakmai 

ismereteinkről. Ez a könyv azért született meg, hogy segítségül legyen azoknak a 

lelkészeknek, missziós vezetőknek, akik teológiát talán tanultak, de gazdasági, 

vezetési ismereteket nem. Én is így kezdtem – és rengeteg rossz döntést hoztam, 

adósságokba keveredtem, vállalkozásokat buktam el. Közben Isten is formált, és a 

barátaim, üzlettársaim által is sokat tanultam. Volt cégem, sikeres és sikertelen 

egyaránt. Vezettem gyülekezetet és missziós alapítványt, tanultam és tanítottam 

nem csak bibliai és teológiai témákban, hanem vezetéstudományt, 

menedzsmenttel, finanszírozással kapcsolatos témákat is. Hálás vagyok néhány 

számomra meghatározó keresztény üzletemberért, akik személyes példát adtak 

arról, hogyan kell és hogyan lehet tisztességesen és nagyvonalúan, 

kegyelemteljesen és mégis hatékonyan, eredményesen üzletet építeni és pénzt 

keresni. Soha nem akartam gazdag lenni – most sem vagyok az. De mindig nagy 

álmaim és terveim voltak, amik által Isten dicsőségét, embertársaim épülését 

szerettem volna szolgálni – és ezekhez bizony pénz is kellett, sokszor nem is kevés. 

És egy olyan keresztény kultúrában élve, ahol szinte alig van saját magát 

fenntartani tudó, anyagilag is független és prosperáló gyülekezet, úgy döntöttem, 

hogy a hitem mellé ragasztok tudományt is, és a missziós terveim megvalósításához 

szükséges pénzt megpróbálom megkeresni. Hiszem, hogy Isten nem arra hívott el, 

hogy tétlenül várjuk, míg a sült galamb berepül a szánkba, és a világmegváltó 
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vízióink maguktól megvalósulnak – hanem igenis nekünk kell cselekednünk, 

hozzáértő és hívő módon, és Isten megáldja az erőfeszítéseinket. Amiképpen a 

szántóföld sem terem magától búzát, még a legnagyobb hitű keresztény 

mezőgazdásznak sem, ha nem veti el a magot, úgy a gyülekezeteinket, missziós 

szervezeteinket sem fogja Isten a keresztény emberek hite és valóságos munkája 

nélkül fenntartani és megáldani. Ha azonban a magvető megteszi a maga dolgát, és 

elveti a magot, nem össze-vissza, ész nélkül, hozzá nem értve, hanem gondosan, 

ami a felelős gazdához illő, úgy Isten megsokasítja azt, és harminc- hatvan vagy 

százszoros termést is ad. 

Én abban hiszek, hogy Isten nem hagy ki bennünket az országa építéséből! 

Szüksége van ránk, és nem csak az imádságainkra, hanem a megszentelt józan 

eszünkre, a szakmai ismereteinkre és tapasztalatainkra, a hozzáértésünkre, a felelős 

munkánkra, a kitartásunkra és türelmünkre, a gondos és minőségi 

munkavégzésünkre is. Mert amit odaadunk neki, ő azt fogja megsokszorozni. Ha a 

hozzá nem értésünket adjuk, akkor azt szorozza meg tízzel vagy százzal – ha a 

hozzáértésünket, akkor azt.  

A könyv első négy fejezetét én (Sándor) írtam, az ötödik, pályázatokról szóló részt 

Simon Erika, a Simeron Consulting vezetője, akivel több projektben is együtt 

dolgozunk. Igyekeztünk a legtöbbet beletenni ebbe a munkába, hogy hasznos 

segítsége legyen lelkészeknek, vezetőknek, amit érdemes akár napi szinten is kéznél 

tartani. Próbáltuk elkerülni a közgazdasági szakzsargont, és inkább nagyon 

érthetően, egyszerűen, személyesen megfogalmazni a mondanivalónkat. 

Elsősorban szemléletet és ötleteket szerettünk volna adni. Rendszerezett ismeretet 

arról, hogy hogyan hozhatjuk ki magunkból a legtöbbet, és rengeteg 

gondolatébresztő irányt és utat mutatni a gyakorlati megvalósításra. Ha valamiben 

hibáztunk vagy tévedtünk volna, kérem, bocsássák meg nekünk. Ami viszont építő, 

hasznos és értékes, azt gondoljuk át, és ha méltónak tűnik arra, hogy megfogadjuk, 

egészítsük ki vele a hitünket, és építsük be a ránk bízott gyülekezet vagy missziós 

szervezet mindennapi rutinjába. 

Isten áldását kívánom szerzőtársammal együtt minden kedves olvasónk életére és 

szolgálatára! 
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Első fejezet: Mielőtt a pénzről beszélnénk… 

Néhány személyes gondolat bevezetésképpen 

Szeretnék őszinte és nyílt lenni – a tréningjeinken, a blogomon (www.apcsel29.hu) 

vagy az anyagainkban általában rengeteget sztorizok, és úgyis átjön minden, Isten 

számtalan csodája az életemben éppúgy, mint a bukásaim és a hibáim. És mivel 

olyan segédanyagot próbáltunk összeállítani, amelyet érdemes újra és újra 

elővenni, kéznél tartani, követni, nyilván mindenki szeretne tudni valamit arról, aki 

a nagyobb részét megírta. Azt hiszem, ennyivel tartozom azoknak, akik nem 

ismernek még – persze nem fogom a megtérésemtől kezdeni. :-) 

Nem vagyok pénzügyi szakember. 2001-ben lettem „kényszervállalkozó”, miközben 

teológiára jártam, és közben egy nagyvárosi gyülekezetben beosztott teológusként 

szolgáltam. Ráadásul egyszerre alapítottam egy céget illetve egy missziós 

alapítványt. A céget is missziós megfontolásból, egy teológus professzor barátom és 

mentorom kérésére indítottam el, az alapítvány pedig egy akkor kibontakozó 

regionális missziós munka kereteként szolgált. Könyveket írtam és adtam ki, 

amelyeket sok helyen mindmáig használnak lelkészek és ifjúsági vezetők a 

szolgálataikra való felkészülésben, és a missziós szervezetünk is ifjúsági klubok 

sokaságát indította el, és több olyan szolgáltatást működtetett, amelynek hiszem, 

hogy volt pozitív hatása gyülekezetek életére és missziómunkájára. Egyszóval azt 

hiszem, a célok és a tartalom rendben is volt. 

Azonban „üzletemberként” és „felelős vezetőként” nagyon tapasztalatlan voltam, 

több barátom szerint tipikusan az a fajta ember, akinek semmi keresnivalója az 

üzleti életben. Mind a cég, mind az alapítvány kirobbanó módon kezdett, túl 

gyorsan túl nagyra nőtt, végül összeomlott és csődbe ment. Ez az igazság. A jó 

szándék vezérelt, nemes célkitűzéseim voltak, óriási hittel rendelkeztem, 

rengeteget imádkoztam és böjtöltem, és azt hiszem, sikerült is értéket letenni az 

asztalra – de közben nem tudtam betartani a vállalásaimat, rossz döntéseket 

hoztam, adósságokat halmoztam fel, és mindez végül oda vezetett, hogy bár 

nagyszerű tartalmakat hozhattunk létre – a keretek összeomlottak. A céget is, az 

alapítványt is fel kellett számolni. 

http://www.apcsel29.hu/
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Lassan tizenöt éve járom a gyülekezeteket, mivel alapjában tanításra hívott el Isten, 

és a katolikus egyháztól kezdve református, evangélikus, baptista környezetben, 

kisegyházak gyülekezeteiben vagy éppen csak elinduló gyülekezetplántálásokban 

sokszor láttam ugyanezt: nemes célok, rengeteg imádság (látszólag 

megválaszolatlanul), valóságos és értékes szolgálatok és szolgálattevők – 

gyakorlatilag a csőd szélén. Ismerek lelkipásztorokat, akik naponta nem nyolc, 

hanem tizennyolc órát is dolgoznak, tanulnak, imádkoznak, szolgálnak, ha kell, 

takarítanak, füvet nyírnak, gyakorlatilag minimálbérét, és miközben a parkolóban 

ott állnak a szép és új autók vasárnaponként, a gyülekezet a rezsiszámláját sem 

tudja kifizetni. Ismerek olyan nagyvárosi evangélistát, akinek a szolgálatai nyomán 

szó szerint százak térnek meg – miközben a családja szó szerint éhezik.  

Lehet, hogy ezek szélsőséges példák. De az általános tapasztalatom ma 

Magyarországon (és Erdélyben, Szlovákiában), hogy a legtöbb gyülekezet épp hogy 

fenn tudja tartani magát, valamilyen mértékben tudja fizetni a lelkészét, de sem a 

dinamikus növekedéshez, sem a magas színvonalú és folyamatos missziómunkához, 

sem új munkatársak szolgálatba állításához nincsen anyagi forrása. Sőt, ami még 

rosszabb, a legtöbben, akiket megkérdeztem, lehetőséget sem látnak arra, hogy 

bármi változzon a jövőben. 

Gyülekezeteinkben ott vannak az elkötelezett, tehetséges, szolgálatkész emberek, 

akik szeretnének tenni valami fontosat és mennyeit – de általában az álmokból és a 

tervekből azért nem lesznek valós tettek, mert egyszerűen nincs rá pénz.  

Ha már megfelelő távolságból visszatekintve a múltra össze kell szedni a kudarcaim 

okait, akkor az én listám valahogy így nézne ki:  

 Abszolút semmi tudásom nem volt az üzleti élettel kapcsolatban 

 Abszolút semmi tapasztalatom nem volt ezen a téren – nagyon naiv voltam 

 Nem volt mellettem senki mentorként, tanácsadóként 

 Sokszor olyanokkal dolgoztam, akiket ismertem és közel álltak hozzám – 

nem olyanokkal, akik el is tudták volna végezni a feladatot 

 Nem végeztem semmiféle piackutatást, ami miatt általában rosszul lőttem 

be a célokat, mennyiségeket, lehetőségeket 

 Vagy nem mértük a célok teljesülését, vagy ha mértük is, de nem értük el, 

nem volt semmiféle következménye 



 
24 

 Fogalmam sem volt a cash-flow tervezésről 

 Nem volt likviditásom – a befolyó pénzeket gyakorlatilag azonnal 

elköltöttük 

 Nagyvonalúan álltam hozzá a hivatalos kötelezettségekhez (apeh, 

társadalombiztosítás, stb.) – és ezekből rengeteg büntetésem és jogi 

hercehurcám lett 

 Beszippantott az adósságspirál 

 És közben minderre ráment a magánéletem, a lelki békességem és a 

személyes kapcsolataim egy része 

Rengeteg olyan lelkésszel és missziós vezetővel beszélgettem az elmúlt években, 

akik egyben a szolgálatuk kereteit adó gyülekezetek, alapítványok, egyesületek 

felelős vezetői is egyben, és akik ugyanezekről a hiányosságokról beszéltek nekem: 

 a teológiai képzésből hiányzik a szervezetfejlesztéssel, menedzsmenttel, 

finanszírozással kapcsolatos valódi, gyakorlati felkészítés 

 a lelkipásztori hívatásuk jelentős részében adminisztrálniuk kell, és olyan 

jogi- és gazdasági jellegű ügyeket intézniük, amelyekhez nem értenek 

megfelelően, nem az elhívásuk és elvonják az idejüket a lelki feladatok 

elvégzéséről 

 az anyagi felelősséget rájuk terhelik, azonban a kompetenciákat és 

jogosultságokat sokszor nem kapják meg, vagy csak korlátozottan 

gyakorolhatják 

 sok helyen a vezetőségben, presbitériumban sincsen olyan pénzügyes, 

szervezetvezetésben jártas szakember, aki aktívan részt vállalna a 

gyülekezet irányításában is 

 nagyon korlátozottak a források és a likviditás 

 ritkán van előre mutató pénzügyi tervezés, főképpen nem cash-flow szinten 

Általános tapasztalatom, hogy gyülekezetek és missziós szervezetek élén 

olyanoknak kell pénzügyi kérdésekkel napi szinten foglalkozniuk, 

 akiket Isten nem erre hívott el 

 akik ajándéka, tehetsége, érdeklődése nem ilyen irányú 

 akik a szolgálat helyett kényszerűségből végzik el ezeket a feladatokat 

 akiknek nincs megfelelő felkészültségük 
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 akiknek nincs kihez fordulniuk segítségért, nincs ilyen téren mentoruk, 

tanácsadójuk 

 akiknek sokszor nincs egyáltalán semmiféle segítségük, munkatársuk sem 

 akikre a felelősség rá van terhelve, de a jogosítványaik korlátozottak 

Talán hosszúra nyúlik ez a bevezető, de úgy látom, mielőtt finanszírozási terveket 

szövögetnénk vagy pályázatokat kezdenénk keresni, ezeket a legalapvetőbb 

vezetési kérdéseket kell őszintén tisztáznunk, mert egy szervezet fenntartása, 

legyen szó akár gyülekezetről vagy civil szervezetről, soha nem a forintoknál 

kezdődik, hanem az embereknél, méghozzá a vezetőknél! Ha egy vezető a helyén 

van, ha a szervezet valamennyi tagja a maga helyén, a maga elhívásának és 

felkészültségének megfelelő feladatot végzi a tőle telhető legjobb módon, sokkal 

előrébb juthatunk! 

Azonban van egy olyan jelenség, amely nagyon jellemző magyar gyülekezeteinkre, 

általában a magyar kereszténységre, és talán nem is csak ezen a téren: EZ PEDIG A 

KÉNYSZER. 

Vagyis hogy egyszerűen nincs más, aki elvégezné az ilyen jellegű feladatokat, csak a 

lelkész. Még ha akadna is a gyülekezetben megfelelő ember, ritkán van bevonva a 

gyülekezet finanszírozási munkájába, még ritkábban van rábízva annak a szakmai 

vezetése. Missziós szervezeteknek nincs anyagi keretük felvenni egy gazdasági 

igazgatót vagy menedzsert. Támogatási kultúránk pedig jószerivel nincsen, így nem 

is jöhet szóba, hogy ennek a koordinálására is fő vagy mellékállású embereket 

foglalkoztassunk (de erről az egyéni támogatásgyűjtésnél részletesen is lesz szó!) 

Van egy közmondás: „ha ló nincs, a szamár is jó”. Nos, én is ilyen szamár voltam, 

akinek meg kellett tanulni mindazt, amit a lovak a versenypályán csinálnak. 

Azoknak a gyülekezeteknek és keresztény szervezeteknek, akik megtehetik, hogy 

magas szakmai képzettséggel rendelkező, ráadásul hívő embereket alkalmazzanak a 

pénzügyi feladatok elvégzésére, valószínűleg nincs szükségük egy ilyen 

segédanyagra. Azonban akik ugyanúgy vannak, mint jómagam is voltam, nagy 

segítséget jelenthet egy ilyen háttéranyag – sajnos számomra tíz évvel ezelőtt ilyen 

még nem állt rendelkezésre. Úgyhogy lépjünk a tettek mezejére, és ha már nekünk 

kell felépítenünk vagy fenntartanunk az általunk vezetett gyülekezet vagy szervezet 

kereteit is, akkor próbáljuk meg az alábbi lista valamennyi pontját teljesíteni, illetve 
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a hiányzókat pótolni – mondjuk a következő egy év alatt. Legyen ez a konkrét 

célkitűzésünk: 

 Tanuljunk és képezzük magunkat! Szerezzünk be minél több szakkönyvet 

szervezetfejlesztésről, vezetésről, finanszírozásról, és szánjunk időt ezek 

alapos áttanulmányozására, kijegyzetelésére és feldolgozására – vagyis a 

saját gyülekezetünkre és helyzetünkre való alkalmazására! Az ajánlott, 

magyarul elérhető könyveket az 1. MELLÉKLET tartalmazza! 

 Vegyünk részt képzéseken! Sajnos keresztény pénzügyi képzésből nincs túl 

nagy választék. A sáfársággal kapcsolatos konferenciák inkább teológiai, 

hitmélyítő jellegűek, jellemzően nem konkrét szakmai felkészítést adnak. 

Missziótársaságoknál van lehetőség külföldi szakmai tanulmányokra, én is a 

Youth For Christ Észak-Írországi iskolájában tanultam először 

támogatásgyűjtésről, de ezek „külsősök” számára általában nem elérhetőek 

– bár sajnos sokszor az adott szervezet munkatársai sem használják ki az 

ilyen lehetőségeket. Nekünk (APCSEL29) évente legalább egy alkalommal 

van ilyen jellegű képzésünk – ez a könyv is ennek a képzésnek az anyagából 

született. Azonban ha bele szeretnénk látni a finanszírozás, szponzoráció, 

támogatásgyűjtés valódi mélységeibe, akkor a civil szférában meghirdetett 

képzésekre, illetve a borsos árú, de tömény és azonnal alkalmazható céges 

képzésekre kell beregisztrálnunk. 

 Keressünk magunknak egy szakmai tanácsadót vagy mentort! Valakit, 

akitől tanácsot, útmutatást, segítséget kérhetünk. Nem könyvelőre 

gondolok, hanem olyan pénzügyekben és szervezetirányításban is jártas 

vezető beosztású embert, akivel a stratégiai döntéseinket megbeszélhetjük, 

akivel a terveinket tételesen átnézhetjük, aki meg tudja mondani, miben 

hol van buktató, mit nem mértünk fel reálisan, vagy mik azok a dolgok, 

amikkel egyáltalán nem számoltunk. Lelki vezetőkként hajlamosan vagyunk 

alul- vagy felülkalkulálni a céljainkhoz szükséges háttér nagyságát. 

Hajlamosak vagyunk nagyvonalúan hozzáállni a határidőkhöz vagy a 

minőséghez. Ez alapvetően még nem katasztrófa, ha van mellettünk valaki, 

aki felhívja a figyelmünket ilyenkor a céljainkra és a közös vállalásainkra.  

 Vezetőkként tanuljunk meg delegálni! A legtöbb lelkipásztor vagy 

gyülekezeti vezető nem tud jól delegálni, vagyis nem tudja kiosztani a 

feladatokat. Ennek két fő okát láttam a legtöbb helyen: vagy nincs kire (ami 
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mindig csak látszat és a rossz vezetés következménye), vagy nem bízik 

azokban, akik körülveszik, és inkább maga végzi el a feladatokat. A 

delegálás nagyon komoly feladat, egy vezetőknek készülő tréningünkön 

ennek külön nagy fejezetet szentelünk – most csak annyit szeretnék itt 

megjegyezni, hogy bizony ezen a téren is tanulnunk és fejlődnünk kell! Van 

egy példám, a blogon is leírtam már: ha mondjuk az Audi vezérigazgatója az 

eszterga mellett áll, utána felsöpri a műhelyt, majd teszteli az autókat a 

próbapályán, akkor nagyszerű ember, de pocsék vezérigazgató! Mert neki 

egyszerűen nem az a dolga, hogy mindenki más helyett dolgozzon, hanem 

az, hogy biztosítsa, hogy minden feladat el legyen végezve, a lehető 

legmagasabb minőségben, és ehhez a megfelelő emberek, és a 

munkájukhoz szükséges megfelelő eszközök, körülmények, források 

rendelkezésre álljanak. Ha ezt nem tudja biztosítani, vagy inkább esztergál, 

akkor nem való a vezetői székbe. Ez az, amit tudomásul kell venni a 

gyülekezeti életben is: attól, hogy valaki nagyszerű igehirdető, rengeteget 

imádkozik és böjtöl, fantasztikusan prédikál, még nem biztos, hogy jó 

vezető lesz belőle. A vezetés tudást, készségeket, egy jól körülhatárolható 

munkakört és feladatokat, jogokat és felelősségeket foglal magában. Ezek 

közé tartozik a delegálás, a munkák kiosztásának és mások által való 

elvégeztetésének képessége is. De erről többet majd a vezetői 

képzésünkön! 

Isten gondviselése és a saját felelősségünk 

Még mindig bevezetésképpen szeretnék egy fejezet erejéig „prédikálni” – vagyis a 

Bibliát elővéve megalapozni a támogatásgyűjtés emberi felelősségét. Ez két okból is 

nagyon fontos. 

Az egyik, hogy anyagi témában könyvet írni, tanácsokat adni gyülekezeteknek, 

lelkészeknek, keresztény vezetőknek azért is nagyon nehéz vállalkozás, mert 

annyira sokféleképpen állunk ehhez a kérdéshez teológiailag, kegyességileg, 

tradicionálisan vagy személyesen, hogy ebben a kérdésben egy mindenki számára 

elfogadható közös nevezőt megtalálni szinte lehetetlen.  

A skála egyik szélén vannak azok, akik szerint „a pénz úgy ahogy van, bűnhöz 

kötődik”, a gyülekezetnek nem szabad foglalkoznia anyagi jellegű kérdésekkel, mert 
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„azzal bemocskolja a szentségét”, akkor már „elvilágiasodik”, „a támogatásgyűjtés, 

a pályázatok mind a hitetlenség jelei, mert Isten majd gondoskodik rólunk” – és ha 

mégsem tenné, akkor vagy „a Sátán avatkozott közbe”, vagy „mégsem volt az Úr 

akarata”. A keresztény kiadók és boltok, vagy azok az előadók, művészek, 

„szolgáltatók”, akik nem ingyen dolgoznak, hanem pénzt kérnek a szolgálataikért, 

„Jézus ingyenes evangéliumát árulják, hogy azon gazdagodjanak”. Nagyon sokszor 

hallottam ezeket az érveket és véleményeket. 

A skála másik szélén vannak azok, akik számára a lelkészi hivatás csak egy szakma 

és megélhetés, a templom munkahely, a gyülekezet anyagi forrás, a kereszténység 

célpiac, ahol értékesíteni lehet. Akik számára az egész csak a pénzről, ha nem is a 

gazdagodásról, de legalábbis a megélhetésről szól.  

E két szélsőség között pedig – szerencsére a többség azért ide tartozik – szinte 

annyi vélekedés, hivatalos tanítás vagy nem hivatalos meggyőződés áll, hogy azt 

számon sem lehet tartani.  

A másik ok pedig az, hogy a legnagyobb belső ellenállásunk (ahogy erre később még 

vissza is térünk) abból fakad, hogy úgy érezzük, amikor támogatást, pénzt kérünk 

valakitől, akkor koldulunk. Ez egy szorongató félelem, egy kimondatlan rossz érzés, 

ami bővel elegendő arra, hogy bizonytalanná tegyen, elkedvetlenítsen, a 

motivációinkat és a hitünket visszanyomja – és mindezt természetesen azok is 

érzékelni fogják, akiket épp szeretnénk meggyőzni arról, hogy csatlakozzanak 

hozzánk és támogassanak egy nemes célkitűzést. 

A támogatásgyűjtés lényege nem is csak az egyházi, hanem az egész civil szférában 

– éppen az, hogy soha nem pénzt gyűjtünk, hanem mindig embereket állítunk a 

céljaink mellé! Viszont ha bizonytalan a kürtzengés, ki fog csatába indulni? – kérdezi 

Pál is a korintusiaktól (1Kor 14,8). 

Úgyhogy vegyük elő a Bibliánkat, és mielőtt elkezdenénk (akár anyagilag is) 

nagyokat álmodni, nézzük át legalább nagy vonalakban, mit tanít Isten Igéje az Isten 

és az ember együttmunkálkodásáról. 

Két nagy fejezetben fogjuk ezt részletesebben áttanulmányozni – azután 

rátérhetünk a gyakorlati tennivalókra: 
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Az együttműködési szerződés – teológiai megalapozás 

1. Teremtéstörténet: Ádám az Atya helyett 

Ahhoz, hogy megérthessük, hogy is működik az Isten és az ember közötti 

együttműködés, a Biblia legelején kell kezdenünk ennek a témának a 

tanulmányozását. A teremtéstörténet bemutatja, hogy mi volt Isten célja az 

emberrel – ez a legelső dolog, amit meg kell értenünk. Nagyon fontos, hogy ezen a 

téren is biblikus legyen a gondolkodásmódunk! 

Azt ugye mindannyian tudjuk a Bibliából, hogy Isten teremtette meg Ádámot. Az 

„ádám” szó azt jelenti: „emberi lény”. Ádám mindannyiunkat képvisel: amit Isten 

Ádámmal tett, azt az egész emberiséggel tette, amit neki ígért, az minden 

embernek ígérte, amivel őt sújtotta, azzal téged és engem is sújtott. A 

teremtéstörténettől kezdve Ádám képviseli Isten történetében az egész emberi 

nemet. 

Mi volt a célja Istennek Ádámmal – vagyis az emberiséggel? Azt olvassuk a 

teremtéstörténetben, hogy Isten Ádámnak, Évának és utódaiknak adta az egész 

föld és annak minden teremtménye fölötti uralmat. Ezt az 1Mózes 1:26-28-ban 

olvassuk:  

Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk 

hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az 

egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik... Isten 

megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, 

sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a 

tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!  

Ezt erősíti meg a Zsoltár 115:16 is:  

Az egek az ÚR egei, de a földet az embereknek adta.  

valamint a Zsoltár 8:6-9:  

Kevéssel tetted őt kisebbé önmagadnál (Istennél), dicsőséggel és 

méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a 
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lába alá vetettél: a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, 

az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. 

A héber „másal” szó, amelyet a Biblia az 1Mózesben és a 8. Zsoltárban is az 

„uralkodásra” használ, azt jelenti, hogy Ádám – és ezáltal az emberiség – Isten 

„ügyintézője, sáfára, kormányzója, közvetítője, összekötője és képviselője” volt itt a 

földön. Ezeket jelenti ez a héber szó. 

De nézzük tovább, hogyan kellett ezt megvalósítania az embernek. Az 1Mózes 2:15-

höz lapozzunk:  

És fogta az ÚRisten az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt 

művelje és őrizze.  

Az a szó, hogy „őrizze”, a héber „sámár” szó fordítása, ami azt jelenti: „védelmezni, 

eredeti állapotában megőrizni”. A bibliai héber nyelv általában az őrszemekkel 

kapcsolatban használta ezt a szót – tehát Ádám Isten őrszeme volt itt a földön, akin 

a föld biztonsága múlott.  

Csak mellékesen jegyzem meg, mert közvetlenül nem ide tartozik, de a „művelje” 

kifejezés még érdekesebb, ugyanis itt az a szó szerepel, amit az Ószövetség az 

„istentiszteletre” és a „dicsőítésre” is használ: a héber „avódáh” Ez tehát azt jelenti, 

hogy amikor az ember „művelte” a földet, ezzel istentiszteletet mutatott be, Istent 

szolgálta és dicsőítette minden tettével! A „munka” tehát nem a bűn átkos 

következménye, hanem az istentisztelet és a dicsőítés egyik módja (látjátok, nem 

csak zenével lehet dicsőíteni)! Ha ezt végre komolyan vennénk, azt hiszem 

alapjaiban megváltoznának a hétköznapjaink,  és a munkahelyünkre is úgy tudnánk 

gondolni, mint egy templomra! 

Tehát Ádám Isten képviselője volt a földön. Erre lett megteremtve. De mit jelent 

„képviselni” valakit? A szótári meghatározása ennek a szónak: „újra bemutatni, 

megjeleníteni valakit”. A képviselő annak az akaratát hordozza és jeleníti meg, 

akinek a képét hordozza, vagyis aki megbízta a képviseletével.  Így folytatódik a 

definíció: „valakinek a képmását bemutatni azt jelenti, hogy annak a személynek a 

nevében és érdekében hatalommal cselekedni vagy nyilatkozni, azaz teljes 

jogkörrel helyettesíteni valakit.” És a lényeg a HELYETTESÍTÉS! 
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Ádám – vagyis az ember – tehát Isten teljes jogkörrel felruházott helyettes 

képviselője a földön. Nem kis dolog ez! De Isten mindent megtett, hogy ezt a 

megdöbbentő megbízást minél jobban el tudjuk végezni. Annyira hasonlóvá 

teremtett bennünket önmagához, hogy alig volt köztünk különbség, nehogy 

megkérdőjelezhető legyen, hogy kit is képviselünk. Az 1Mózes 1:27-ben ezt 

olvassuk:  

Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására 

teremtette…  

A „képmásként” fordított héber szó a „celem”, amelynek a jelentése: „árnyék, 

másolat, illúzió”. Az illúzió az, amiről az ember azt hiszi, hogy jól látja, de amikor 

megdörzsöli a szemét, akkor rájön, hogy megcsalták a szemei, mégsem az, amire 

gondolt. Képzeljétek el: a teremtett világ lakói ránéznek Ádámra, álmélkodva 

dörzsölik meg a szemüket, hogy jól látják-e, aztán egy sóhaj kíséretében 

megszólalnak: „Te jó ég, egy pillanatra azt hittem, hogy Isten, pedig csak Ádám!” Ez 

a képmás! Ami összetéveszthető az eredetivel. 

De szeretnék itt egy kicsit még tovább magyarázni, ugyanis a „celemnek” van egy 

nagyon sajátos jelentésárnyalata. A „celem nem csupán pontos másolata az 

eredetinek, hanem kizárólag azzal együtt teljes és működőképes. Képzeljetek el egy 

tökéletesen félbevágott CD-lemezt. Az egyik felét nem tudod megkülönböztetni a 

másiktól. De a fél lemeznek, hiába pont ugyanolyan, mint a másik fele, nincs 

értelmes funkciója, hiába tennéd be a cd-lejátszóba, sem zenét, sem adatot nem 

tudnál nyerni, sőt, talán még a készüléked is tönkremenne. A fél CD nem CD. Az 

eredeti nélküli képmás, vagyis „celem” önmagában nem működőképes. Isten nélkül 

az ember sem működőképes. Csak Vele kiegészülve alkalmas arra, amire Isten 

megalkotta! 

De folytassuk tovább! Amikor azt olvassuk az 1Mózes 1:26-ban, hogy „alkossunk 

embert hozzánk hasonlóvá” – akkor a hasonlóság héber szava, a „démút” nagyon 

erőteljesen fejezi ki azt, hogy Ádám valóban olyan, mint Isten. Csak két példát 

mutatok a sok közül a „démútra” más igehelyekből. Az egyik a 2Királyok 16:10:  

Ezután elment Áház király Damaszkuszba Asszíria királya, Tiglat-

Pileszer elé, és meglátta a damaszkuszi oltárt. Ekkor Áház király 

elküldte Úrijjá papnak ennek az oltárnak a hasonmását és 
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elkészítésének a pontos leírását. Úrijjá pap pedig megépíttette az oltárt 

egészen olyanra, mint amilyent Áház király küldött Damaszkuszból.  

Még érdekesebb példa a 2Krónikák 4:3:  

Alatta bikaalakok voltak körös-körül, minden könyökre tíz jutott, ezek 

vették körül a tengert. A bikaalakok két sorban helyezkedtek el, 

amelyeket együtt öntöttek az öntvénnyel.  

Ahogyan az ember ránéz egy bikaalakra, és tudja, hogy az bika-alak, ugyanúgy aki 

ránézett Ádámra, tudta, hogy ő Isten-alak. Ezt jelenti a hasonlóság. Tehát Ádám 

összehasonlítható volt Istennel. Ahogy az előbb a 8. Zsoltárból idéztük:  

…kevéssé tetted őt kisebbé önmagadnál 

Olyannyira hasonlóvá teremtett Isten önmagához, hogy még arra is képessé tett 

bennünket, hogy örökkévaló szellemmel rendelkező teremtményeket „hozzunk 

létre” – azaz gyermekeket, embert, Ádámot, azaz Isten-képmásokat nemzzünk. 

Ilyet semmilyen más teremtményre nem bízott, csak ránk! A többi élőlénynek is 

vannak természetesen utódaik, de azok nem rendelkeznek örökkévaló szellemmel. 

Ugyanebben a zsoltárversben az is szerepel, hogy Isten a saját dicsőségével 

koronázta meg az embert. A „dicsőség” héber szava a „kávód” – szó szerint azt 

jelenti: „súly, súlyosság” Mi tesz „súlyossá” egy embert? A tekintély, a hatalom és a 

felelősség. A dicsőség szava ezt fejezi ki. A görögben a dicsőség szava a „doxa” – 

ennek a pontos jelentése „az, ami meglátszik, a valóság, amely mély benyomást 

tesz” – ilyen értelemben használja a klasszikus görög nyelv. Amikor például az 

1Korintus 11:7-ben Pál azt mondja, hogy a férfi Isten képe és dicsősége, akkor arra 

utal, hogy Isten felismerhető az emberben. Persze a Bibliában ez leegyszerűsödik 

„dicsőséggé, nagyrabecsüléssé és tiszteletté”. Mindesetre a dicsőség is a 

képviseléshez tartozó kifejezés, annak a tekintélyére, valóságosságára és „súlyára” 

utal, akit a képviselő képvisel. 

Nos, foglaljuk össze, mit tanultunk eddig: Ádám, aki az egész emberiséget testesíti 

meg, Istenhez hasonló volt, olyannyira, hogy összetéveszthető volt vele. Isten 

egyértelműen felismerhető volt Ádámban. Ádám Istent képviselte és 

helyettesítette itt a földön, bemutatva és beteljesítve Isten, mint a megbízója 
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akaratát és hatalmát. A föld és a teremtett világ rá volt bízva Ádámra, Ádám 

fennhatósága és kormányzása alatt állt, bár a tulajdonjog Istennél maradt. A dolgok 

jobbra vagy rosszabbra fordulása a megbízástól kezdve Ádámtól függött. Ádám 

miatt lehetett a föld áldottá és átkozottá egyaránt.  

Mindebből meg kell tanulnunk egy nagyon fontos alapelvet: Isten a teremtéstől 

fogva úgy határozott, hogy a teremtett világban minden tettét az emberek által 

viszi véghez, nem pedig tőlük függetlenül! Úgy döntött, hogy saját 

mindenhatóságát és szuverén akaratának beteljesülését hozzáköti az emberi 

nemhez, és csak általuk fog szólni és munkálkodni. Ez az istenképűségünk lényege. 

Ezt az istenképűséget a bűn eltorzította, de nem törölte el. Az ember a bűneset 

után is eszköze és megvalósítója Isten akaratának, csak tökéletlen és esetleges 

eszköze. Hiába adatott a sokféle törvény segítségként, hiába adattak a próféták 

segítségként, az ember ezt a feladatot nagyon esetlegesen tudta csak betölteni a 

bűn miatt. De be tudta tölteni, mert Isten döntése, hogy az embereken keresztül 

cselekszik a földön, a bűn miatt nem változott meg. Ezért mondja a teológia azt, 

hogy az ember istenképűsége a bűn miatt torzult és korlátozódott, de nem szűnt 

meg! A Biblia tele van ennek az igazolásával. Most csak két példát mondok, két 

különböző típusú példát az Ószövetségből: 

Dániel a babiloni fogságban megtalálja Jeremiás próféciáját a fogság végéről. 

Elolvassa, hogy mindjárt vége a fogságnak. Mit csinálnánk mi? Hátradőlnénk a 

karosszékünkben, és fellélegeznénk, hogy mindjárt itt a szabadítás, mert Isten 

megígérte. És mit csinált Dániel? Olvassuk el a Dániel 9:3-at:  

Az Úristenhez fordultam, hozzá folyamodtam imádsággal és 

könyörgéssel, böjtölve, zsákruhában és hamuban. 

És a Dániel 10:12-ben ezt mondja Gábriel arkangyal:  

Én a te imádságodra jöttem! 

Isten Dánielen keresztül hozta el a fogságból való szabadulást. Miért? Nélküle nem 

tudta volna? Dehogynem. De úgy döntött, hogy nem fogja! Úgy döntött, hogy csak 

az emberekkel közösen cselekszik mindent! 
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A másik ige – az ellenkező előjellel – talán a legerőteljesebb igazolása ennek az 

alapelvnek: az Ezékiel 22:30-31:  

Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállana a résre 

színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Ezért 

kitöltöm rajtuk dühömet, megsemmisítem őket haragom tüzével, 

fejükre olvasom tetteiket! - így szól az én Uram, az ÚR.  

Isten szeretett volna valamit tenni: szeretett volna irgalmasságot gyakorolni. De 

nem volt hozzá emberi partner. És hiába szeretett volna megkegyelmezni Izráelnek, 

az emberi együttműködés hiányában pusztítania kellett a saját népét. Mert Isten 

úgy döntött, hogy kizárólag az emberekkel közösen munkálkodik, egyedül nem tesz 

semmit. Amiben partnerre talál akár egyetlen ember személyében, mint ahogy itt 

csak ennyi kellett volna, abban együtt munkálkodik az emberrel. Egyébként nem 

tud, mert nem akar. Nem azért, mert képtelen, hanem mert így döntött. Mert 

önként hozzákötötte magát az emberhez. És ez óriási felelősség. Lehet, hogy ez a 

felelősség megrémiszt bennünket. De van egy másik lehetőség is: ezt a felelősséget 

felfoghatjuk megtiszteltetésként, méltóságként, hiszen eredetileg is ezt jelentette. 

Isten munkatársai, partnerei lehetünk a világ legnagyszerűbb küldetésében: a 

teremtett világ helyreállításában és kormányzásában! Kéz a kézben dolgozhatunk a 

világmindenség teremtőjével! Képviselhetjük őt, és a szája, a keze, a lába, a teste 

lehetünk, amelyen keresztül megszólalhat, cselekedhet, gyógyíthat, szabadíthat, 

világot és sorsokat formálhat! Ez aztán életcél és életmód! Bernard Shaw-nak van 

egy mondása, amit én a Bibliám belső oldalára kiírtam, nagyon ideillik: „Az igazi 

öröm az életben egy hatalmasnak elismert cél elérésében eszköz lenni. A világot 

megváltoztatni és jobbá tenni, és nem egy jelentéktelen, önző, beteges és 

panaszkodó kis szőrcsomónak lenni, aki folyton csak szemrehányást tesz a világnak, 

mert az nem az ő boldogságát tartja szem előtt…” Hát van annál hatalmasabbnak 

elismert cél, amiben mi emberek részt vehetünk annál, hogy Isten társai lehetünk a 

teremtett világ megjobbításában?! 

Hadd ismételjem meg, mert ez az egyik legfontosabb üzenete a Bibliának: Isten a 

teremtéstől fogva a megváltáson keresztül úgy határozott, hogy minden tettét az 

emberek által viszi véghez, nem pedig tőlük függetlenül! Úgy döntött, hogy saját 

mindenhatóságát és szuverén akaratának beteljesülését hozzáköti az emberi 

nemhez, és csak általuk fog szólni és munkálkodni. 
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2. Megváltás: a Fiú az Atya helyett 

Isten a föld feletti uralkodás jogát tehát eredetileg Ádámra ruházta. Nagyon fontos, 

hogy csak az uralkodás jogát ruházta rá, a tulajdonjogot nem! Azonban az 

uralkodásra való jog is olyannyira komoly dolog volt, hogy Ádám ezt a jogot tovább 

is adhatta. És sajnos tovább is adta a Sátánnak. Amikor a Sátán megkísérti Jézust, 

emlékeztek mit mond neki, amikor arra kéri, hogy boruljon le előtte: „Neked adom 

mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és én annak adom, akinek 

én akarom…” Ki adta neki ezt a hatalmat? Isten? Dehogy! Mért adná Isten a saját 

világának kormányzását a legnagyobb ellensége kezébe?! Az ember adta át neki 

azáltal, hogy önként az ő szolgálatába szegődött, és felmondott az eredeti 

megbízójának. Isten ennyire komolyan gondolta a hatalmi jog átadását az ő 

képmásának, hogy azt el is herdálhatta. Azzal vissza is élhetett. És a bűneset arról 

szól, hogy ezt Ádám meg is tette. Ezért nevezte Jézus háromszor is a Sátánt „e világ 

fejedelmének” az evangéliumokban: a János 12:31, 14:30 és a 16:10 versekben. Azt 

hiszitek Isten akarta a Sátánt e világ fejedelmének tenni? Dehogy akarta, ő az 

embert akarta e világ fejedelmének. Csakhogy az ember elherdálta a hatalmát, 

önként továbbadta a Sátánnak. Ez nem Isten miatt történt így, hanem az ember 

miatt. (De ne felejtsük el, a tulajdonjog még mindig Istennél maradt, azt Ádám nem 

adta tovább a Sátánnak, mert azt Isten sem adta oda neki!)  

Azonban nem ez az emberiség történetének a vége! Mert annyira teljes és végleges 

volt Istennek az a döntése, hogy a teremtett világ sorsát végérvényesen az emberi 

nemhez köti, hogy az elherdált uralkodói jog visszaszerzése sem ment másként, 

csak az emberi nemen keresztül: Isten Fiának megtestesülésén, vagyis az Isten 

emberré-válásán keresztül! Gondoljátok ezt végig: Isten rábízta az emberre a maga 

képviseletét a teremtett világ előtt, és ezt a képviselő elherdálta. Isten mindenható, 

elrendezhette volna ezt másképp is. De ő úgy döntött, hogy „emberben 

gondolkodik”. Mert neki ennyire fontos az ember. És úgy fogja rendbe hozni ezt a 

felfordulást, hogy az ember, aki megérdemelné, hogy Isten kizárja a körből, 

valahogy mégis bennmaradhasson. Valahogy helyreállhasson és visszakerülhessen 

az eredeti pozíciójába. Isten olyannyira az emberekhez kötötte saját magát, hogy a 

rendezéshez a Mindenható Jézus Krisztusnak nem volt elég a mennyben 

intézkednie, magára kellett vennie az emberi testet, az emberi sorsot, az ember 

bűnét és az ember ítéletét. Istennek az emberiség részévé kellett válnia. Mert ő így 
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döntött. Még a legkritikusabb rendszerhibánál sem dönt úgy Isten, hogy az ember 

nélkül cselekszik. Amikor a teremtett világ sorsa múlik a döntésén, akkor is az 

emberi nemen keresztül cselekszik. Ádámon, a második Ádámon keresztül, Jézus 

Krisztuson keresztül, az emberré lett Istenen keresztül! 

A mi hitünk arra az igazságra épül, hogy Jézus Krisztus az emberré lett Isten. Ezt sok 

helyen igazolja a Biblia – csak néhány ezek közül: 

János 10:30 - Én és az Atya egy vagyunk. 

János 14:9 - Aki engem lát, látja az Atyát. 

János 1:18 - Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya 

kebelén van, az jelentette ki őt. 

Máté 11:27 - Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri 

a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek 

a Fiú akarja kijelenteni. 

Már ezekből az igékből is kiderül, hogy Jézus Krisztus Isten képmása, 

megtestesítője, helyettese a Földön, de még két igét szeretnék ennek igazolására 

hozni, amelyekben benne van ugyanaz a „képmás” kifejezés, amelyet a 

teremtéstörténetben az emberi nemre vonatkozva olvastunk. Az első a Zsidókhoz 

írt levél legeleje:  

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a 

próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit 

örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten 

dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas 

szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől 

megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. 

A másik ige pedig a Kolossé 1:15: 

Ő (Krisztus) a láthatatlan Isten képe. 

Jézus Krisztus a láthatatlan Isten kiábrázolója, képmása a földön. A görög nyelvben 

az első szó, amelyik a Zsidókhoz írt levélben szerepel „képmásként” fordítva a 

„karaktér” szó, ebből származik a „karakter” szavunk, és ez szó szerint azt jelenti: 
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„véset”. A Kolossé 1:15-ben szereplő szó pedig az „eikon”, ebből származik az 

„ikon” szavunk, ami „képmást” jelent, de szó szerint „megvalósulást”. Tehát Jézus 

Krisztus lett az, amivé Isten eredetileg Ádámot és az emberi nemet megteremtette. 

Amit Ádám elveszített, azt a második Ádám visszaszerezte. Az a tökéletes uralkodó, 

helyettesítő, képviselő, akit nem érintett a bűn, aki tökéletesen meg tudta 

valósítani az Atya akaratát, Jézus Krisztus volt. És mindaz, amit az Atya eltervezett, 

az emberré lett Fiún keresztül valósult meg, mert Isten úgy döntött, hogy minden 

tettét az emberi nemhez hozzákapcsolva viszi véghez. Ezért kellett a Fiúnak 

emberré lennie! Mert Isten nem változtatta meg az eredeti döntését. 

És most jön a legizgalmasabb rész, ami már minket érint:  

3. Küldetés: fiak a Fiú helyett 

Ez a képviselet harmadik állomása, amikor az Atya akaratát, képviseletét és 

helyettesítését itt a földön nem a Fiú, hanem a fiak valósítják meg. 

Amikor mi hit által elfogadjuk a második Ádám, a názáreti Jézus Krisztus helyreállító 

áldozatát és munkáját, akkor visszakerülünk az eredeti pozícióba. Akkor újra Isten 

képviselőivé válunk azáltal, hogy Isten „újonnan teremt” bennünket az egyetlen 

tökéletes képviselője, Jézus Krisztus hasonlatosságára. Az emberré lett Fiú fiakká 

teszi a megváltott emberiséget. És ezzel egy új fejezet nyílik Ádám, vagyis az emberi 

nem életében és sorsában: itt a földön az emberré lett Isten, Jézus Krisztus 

képviselőivé és képmásaivá válunk. Isten pontosan úgy tekint ránk, mint Jézus 

Krisztusra. Ez nagyon fontos igazság: amikor az Atya Jézust, a Fiát nézi, akkor 

bennünket, a megváltott embereket is látja, és amikor minket néz, akkor Jézust, az 

Ő Fiát is látja. Mert a megváltott és újonnan teremtett ember Krisztushoz lett 

hasonlóvá, Krisztussal lett eggyé, Krisztus képmása lett. Jézus Krisztus ebben az 

értelemben az egyetlen közvetítő köztünk és Isten között. Nem az imádságainkat 

közvetíti, hallja azt az Atya nélküle is, nem nagyothalló – hanem az istenképűséget 

közvetíti. Az eredeti pozíciónkat közvetíti. A hatalmi jogkörünket közvetíti. Az isteni 

megbízásunkat közvetíti. Ezeket csak általa tudjuk birtokba venni, erre a feladatra 

csak általa vagyunk képesek, Isten és a Sátán, és az egész teremtett világ is csak 

általa lát bennünket az eredeti Isten-képmási és Isten-megbízotti állapotunkban és 

funkciónkban.  

Nézzük az igeverseket: 
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János 1:12 – Mindazokat pedig befogadták (Őt), Krisztus felhatalmazta 

arra, hogy Isten fiaivá legyenek. 

Galata 4:4-7 - …amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk 

vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte 

Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény 

alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak 

vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: 

Abbá, Atya! Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, 

akkor Isten akaratából örökös is. 

És még egy a sok közül a Róma 8:15  

Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a 

fiúság Lelkét kaptátok. 

Azt, hogy a Fiú képmásai vagyunk, szó szerint, ráadásul ugyanazzal a szóval 

kifejezve, amivel a Fiú képmása az Atyának, a Róma 8:29-30-ban találjuk megírva:  

Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy 

hasonlókká legyenek Fia képéhez… Akikről pedig ezt eleve elrendelte, 

azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket 

pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. 

A megváltottak Krisztushoz hasonlók. Eredetileg Istenhez voltunk hasonlók, de 

elveszítettük ezt a hasonlóságot a bűneset miatt. De eljött a második Ádám, 

Krisztus, aki pontosan olyan, mint Isten (maga mondta: aki engem lát, az Atyát 

látja”), ezért ha mi a Fia képéhez hasonlítunk, a végeredmény ugyanaz, mint 

eredetileg volt: Istenhez fogunk hasonlítani. A különbség csak az, hogy ehhez 

szükség van Krisztusra, mint közvetítőre. 

Mivel Jézus Krisztus fizikai valóságában nincs itt a földön, ezért most, az ő második 

eljöveteléig mi vagyunk Krisztus Teste, azaz fizikai jelenléte a földön! És mivel 

Krisztus az Atya képmása és képviselője, így Krisztus által most újra mi vagyunk 

azok. Ezt írja le az 1Korintus 12:27. vers:  

Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.  
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Mit jelent mindez a gyakorlatban? Azt, hogy ahogyan az eredeti terv szerint az Atya 

végérvényesen hozzákötötte magát az emberi nemhez, és semmit nem cselekszik 

nélküle, ugyanúgy a Fiú is hozzákötötte magát az emberi nemhez, a 

megváltottakhoz, az ő Testéhez, a gyülekezethez, és semmit nem cselekszik 

nélküle. Krisztusnak a földön emberekre van szüksége, hogy képviseltesse magát, 

ahogyan az Atyának is emberekre, és a bukásunk után az új emberre, Krisztusra volt 

szüksége, hogy képviseltesse magát. Az Atya embere eredetileg Ádám volt. Vagyis 

az emberi nem volt. A bűneset után a második Ádám, Jézus lett. Jézus emberei 

pedig mi vagyunk, a megváltottak, az Ekklézsia. Azt mondta Jézus a János 20:21-

ben:  

Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.  

Küldöttek vagyunk. ÚJRA! Amit elveszítettünk a bűnesetkor, azt visszanyertük az 

újonnan teremtésünkkor Krisztus által. A küldötteknek hatalmuk van, súlyuk van, 

dicsőségük van – amikor a küldőt képviselik. Soha nem a küldött a fontos, hanem 

mindig a küldő. Nem a küldött érdeke, kényelme, elvárása, akarata a fontos, hanem 

a küldőé. De éppen ezért nem a küldöttnek kell biztosítania a megfelelő 

körülményeket, a működő hatalmat, a szükséges forrásokat, hanem a küldőnek. A 

küldöttnek egyetlen feladata és felelőssége van: képviselni a küldőt. A többi a küldő 

dolga és felelőssége. 

Jézus is küldött volt, ezért volt hatalma. Az Atyától kapta, aki elküldte Őt. Az Ő 

nevében használta a világ legnagyobb erőforrását és a teremtett világ legnagyobb 

hatalmi jogosítványait. És mivel küldött volt, nem a maga akaratát vitte véghez, 

hanem az elküldője akaratát teljesítette be. És ugyanez igaz ránk is. A mi hatalmunk 

is abból fakad, hogy Jézus küldöttei vagyunk. És amikor Őt képviseljük, akkor az Ő 

hatalmi jogkörét használjuk, az Ő dicsőségét képviseljük, az Ő akaratát hajtjuk 

végre. 

Emlékeztek, amikor Jézus azt mondta a tanítványainak: 

Aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, 

szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. (János 14:12)  

Tudjátok mit jelent ez? Hogy mindazt, amit Krisztus tett, azt mi is megtesszük! 

Ugyanazokat tesszük, amiket Ő tett. Hatalommal hirdetjük az Isten országát, 
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betegeket gyógyítunk, sebeket kötözünk be, szükségeket töltünk be, démonokat 

űzünk ki, ugyanazokat tesszük, amiket Ő tett! Sőt, nagyobbakat is! Mert mi meg 

tudjuk sokszorozni azt, amit Jézus tett! Belőle csak egy volt, harminchárom éven 

keresztül egy helyen lehetett találkozni az Atyával: Jézus Krisztusban. Azóta 

azonban annyi helyen lehet találkozni az Atyával, ahány Krisztus-képmás, Krisztus-

képviselő, Krisztus-helyettesítő krisztusi ember él a földön!  

Még egyszer kérdezem: hol van most Krisztus? Az Atya jobbján! Most nincs itt a 

földön, és nem is jön le hozzánk látogatóba, hiába hívjuk. Amikor jön, akkor ítélni 

jön eleveneket és holtakat. De Ő most nem szaladgál a menny és egy-egy 

keresztény imaház között. Az Atya jobbján ül és képvisel minket. Tehát fizikailag 

Jézus Krisztus nincs itt a földön. ÉS MÉGIS ITT VAN! Az egyházon keresztül! Az Ő 

testén keresztül. A Fiú itt van a fiakon keresztül. Krisztus itt van a krisztusi 

embereken keresztül. Ez óriási! Mert ez azt jelenti, hogy te vagy az a találkozási 

pont, ahol az ember találkozhat Istennel! Amikor Krisztus itt járt a földön, Ő volt a 

találkozási pont, Isten és az ember között. A 2Korintus 5:18-ban ezt olvassuk:  

Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával.  

Jézus Krisztus az Istennel való békekötés találkozási pontja. Az 1Korintus 15:22-ben 

ez áll:  

Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is 

mindnyájan életre kelnek.  

Tehát Krisztus az élettel való találkozás pontja is. A Galata 3:14 szerint Krisztus az 

áldásokkal való találkozás helye is:  

Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké lehet.  

Ugyanez az Efézus 1:3-ban:  

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket 

mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.  

A kifogyhatatlan erőforrással is Krisztusban lehet találkozni – Filippi 4:13:  

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.  
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A Sátánon való diadal helye is Krisztusban van: Kolossé 2:15 

Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan 

megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. 

De mivel Krisztus a mennyben van, egy új találkozási pontot jelölt ki: TÉGED! Most 

te vagy a békességgel való találkozás helye, az élettel, az áldásokkal, a mennyei 

erőforrással, a győzelemmel és a szabadulással való találkozás helye! Mert te 

képviseled Krisztust! Mert a te tested az Isten temploma! A Szentlélek temploma! A 

templom pedig találkozási pont Istennel! A templom nem múzeum, nem 

rendezvénycsarnok, nem kiállítás, nem piac, hanem találkozási pont, ahol az 

elveszett ember találkozhat Istennel, a szerető Atyával! Mi nagyobbakat teszünk 

Jézusnál, mert meg tudjuk sokszorozni, százszorozni, ezerszerezni az Istennel való 

találkozási pontokat! Hogyan? Úgy, hogy Krisztust képviseljük. Hogy Krisztust 

képviselve mi leszünk a békesség, az igazság, az áldások, a kegyelem, a mennyei 

erőforrások, a gyógyulás, a szabadítás közvetítőivé! 

Természetesen nem nekünk kell békességet, gyógyulást, szabadulást, áldást 

„csinálni”, mi erre nem vagyunk képesek. Ezeket Krisztus hozta létre. Kicsit olyan ez, 

mint a termelés és a terjesztés. A mi engedelmességünk, imádságaink, követségünk 

Krisztus golgotai váltságművének a kiterjesztése. Mindent Krisztus „termelt meg” a 

Golgotán. Nekünk csak tovább kell adni a „végterméket”. Nem arra szól az 

elhívásunk, hogy csináljuk meg ugyanazt, amit Krisztus már elvégzett, hanem arra, 

hogy adjuk tovább, terjesszük a világban. Ez egy megvalósítható küldetés! Ezt 

jelenti: 

- a Termelő (Krisztus) terjesztőnek akar használni bennünket 

- a közbenjáró (Krisztus) általunk akar közbenjárni Istennél – és ugye láttuk, hogy ez 

a közbenjárás az istenképűség kiterjesztését jelenti 

- a közvetítő (Krisztus) általunk akarja közvetíteni Isten jóságát és irgalmát 

- a képviselő (Krisztus) általunk képviseli Istent magát, általunk jeleníti meg és 

rajtunk keresztül mutatja be a világnak, hogy milyen is Ő valójában 

- a győztes és szabadító (Krisztus) általunk akar győzni és szabadítani 
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- a mindenek felett uralkodó (Krisztus) általunk akarja gyakorolni az uralmát – még 

a Sátán és az ő hatalmasságai felett is! Ez azt is jelenti, hogy aki megkötözte és 

lefegyverezte a Sátánt és erősségeit, mindezt általunk akarja véghezvinni és 

megjeleníteni a földön. 

Hadd ismételjem meg, amit az előbb elmondtam: ahogyan az eredeti terv szerint az 

Atya végérvényesen hozzákötötte magát az emberi nemhez, és semmit nem 

cselekszik nélküle, ugyanúgy a Fiú is hozzákötötte magát az emberi nemhez, a 

megváltottakhoz, az Ő Testéhez, és semmit nem cselekszik nélküle. Krisztusnak a 

földön emberekre van szüksége, hogy képviseltesse magát, ahogyan az Atyának is 

emberekre, és a bukásunk után az új emberre, Krisztusra volt szüksége, hogy 

képviseltesse magát. Az Atya embere eredetileg Ádám volt. Vagyis az emberi nem 

volt. A bűneset után a második Ádám, Jézus lett. Jézus emberei pedig mi vagyunk, a 

megváltottak, a gyülekezet. És a tévedések elkerülése végett: soha nem egy egyházi 

szervezet, hanem mindig a helyi gyülekezet, a hívők közössége! 

És még egy vetületét szeretném megemlíteni ennek a képviselésnek. Ez a szellemi 

harccal kapcsolatos. Jézus Krisztus megszerezte a győzelmet a Sátán felett és 

visszaszerezte az uralmi pozíciót az emberi nem számára, azonban ezt nekünk kell 

érvényesítenünk. 

A Józsué könyvében vagy egy nagyon prófétikus kép. A 10:22-25-ben van leírva. 

Miután Józsué legyőzte az öt kánaáni királyt, egy jellegzetes korabeli szokást akart 

gyakorolni. Eszerint a szokás szerint a győztes király a győzelem jeleként a legyőzött 

király nyakára tette a lábát, és a vesztes seregnek el kellett vonulnia az így 

megalázott királya előtt. Pontosan ez az aktus van leírva az Újszövetségben a 

Kolossé 2:15-ben:  

Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan 

megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. 

Józsué azonban valami egészen hajmeresztő dolgot csinál: odahívja a katonáit, és 

azt mondja: gyertek, és ti lépjetek ezeknek a királyoknak a nyakára! Józsué a 

katonái által mutatta be a győzelmét és a dicsőségét. És ugyanezt tette Jézus is. Ő 

győzött, és a győzelmét általunk jeleníti meg a világban. 
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Tudjátok azt, hogy a föld egyharmada jelenleg is háborús övezet? Ezt kevesen 

tudják, a nyugati ember ilyet csak filmen lát, hát azt gondolja, minden rendben van. 

Azonban a szellemi fronton a föld egésze háborús övezet! Nagyon komolyan 

kellene vennünk azt, hogy háború van a földön. Örök életre menő háború! És mi 

ebben a háborúban katonák vagyunk! Rengeteg helyen van erről szó az 

Újszövetségben: 2Korintus 10:4, 1Timóteus 1:18, 2Timóteus 2:3-4, Efézus 6 és 

lehetne folytatni a sort. A Máté 16:18-ban az, hogy a  

pokol kapui sem diadalmaskodnak rajta, 

azt jelenti, hogy még az is betörik előttünk, mert nekünk a poklot kell 

meghódítanunk, a Sátán országát kell elfoglalnunk, a sötétséget kell elűznünk!  

De hogyan tudjuk ezt megcsinálni? Úgy, hogy Krisztust képviseljük. Ha a Sátán ránk 

néz, akkor Krisztust látja, aki legyőzte és nyilvánosan megszégyenítette őt. Persze 

ha csak annyit lát bennünk, mint Skéva fiaiban az ApCsel 19-ben, akkor jól elpáhol 

bennünket és mi fogunk megszégyenülni. De ha látja Krisztust, ha találkozik azzal, 

aki bennünk lakik, akkor elfut! Erről szól a Jakab 4:7: 

Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek! 

A Sátán le van győzve, ezért nem félni kell tőle, hanem a győzelmet érvényesítve el 

kel kergetni! Elkergetni mindentől, ami Istené! 

Mindebből azt az alapelvet kell megragadnunk, hogy mi gyakoroljuk Krisztus 

hatalmát itt a földön, mert Krisztus ezt ránk bízta! Az erő nem a miénk, az az övé. A 

hatalom azonban, amely az erőt használja, nekünk adatott. És azért adatott – és 

csak addig adatik – míg azt valóban Krisztus képviseletében használjuk. Ezt jelenti a 

nagy misszióparancs a Máté evangéliumának a végén:  

Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, 

tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, 

a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák 

mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok 

minden napon a világ végezetéig. 

Vagyis „én ezzel a hatalommal a rendelkezésetekre állok, hogy a küldetést, amit 

rátok bízok, teljesíteni tudjátok. Ne feledjétek: MINDEN HATALOM a 
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rendelkezésetekre áll ebben a szolgálatban. Nektek csak az a dolgotok, hogy 

csináljátok azt, amit én csináltam, legyetek a képviselőim, a helyetteseim, a 

megjelenítőim: hirdessétek és építsétek Isten Királyságát. Mert az Atya ezt rám 

bízta, a Fiúra, és én most rátok bízom, a fiakra!” 

Azzal az alapelvvel hadd fejezzem be, amit sokszor elmondtam: Isten úgy döntött, 

hogy mindent az emberi nemen keresztül cselekszik meg a földön. Ez volt ez eredeti 

terve Ádámmal, ezt tette Krisztus által is, így cselekszik ma is, Krisztus Teste, a 

Gyülekezet által is. Ez a mi méltóságunk, dicsőségünk, elhívásunk és felelősségünk. 

Ez ad értelmet az imádságainknak, a közbenjárásunknak, a bizonyságtételünknek és 

az engedelmességünknek! És erre az alapelvre építkezve lehet és kell megtennünk 

a magunk részét a ránk bízott missziós célok felépítése érdekében is, legyen szó 

akár tervezésről, támogatásgyűjtésről, fizikai munkáról vagy imádságról. 

Az adakozás indítékai és következményei – „anyagi 

támogatás” a Bibliában 

A támogatásgyűjtés bibliai megalapozásának másik nagy fejezetét a 2Korintus 8:7-

15 közötti szakasszal szeretném bevezetni: 

„Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, 

ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok árasztott 

szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. 

Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága 

által a bennetek levő szeretet valódiságát kipróbáljam. Mert 

ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére 

szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által 

meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben; mert ez 

hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az 

akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is 

végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a 

véghezvitel is, aszerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az 

aszerint kedves, amije kinek-kinek van, nem aszerint, amije nincs. 

Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne 

legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően 

a mostan időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy 
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máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így 

egyenlőség legyen; amint meg van írva: 'Aki sokat szedett, annak 

nem lett többje; és aki keveset, annak nem lett kevesebbje.” 

Az adakozás egy keresztény ember számára épp olyan természetes és magától 

értetődő, mint a bibliaolvasás vagy az imádkozás. Mégis pont ezen a három 

területen szoktak a leggyakoribb személyes válságaink lenni. Úgy értem, ez a három 

mind olyan terület, amelyből valamennyit ugyan látnak a körülöttünk élők, de hogy 

milyen mozgatórugók, motivációk húzódnak mögöttük, illetve milyen mértékű e 

három valójában, azt csak Isten tudja. És mivel mások nem is tudhatják, hajlamosak 

vagyunk ezen a három területen elbukni – és leggyakrabban éppen a bibliaolvasás, 

a személyes imaélet és az adakozás az, ami a leghamarabb marad el akár egy 

külsőleg kegyes és szolgálatkész keresztény ember életéből is. 

Jegyezzük meg: ahol e három terület rendben van, ott Isten munkája épül, emberek 

térnek meg, és a gyülekezeti élet prosperál. Ahol ezen a három területen 

hiányosságok vannak, ott nincs élet, csak keretek vannak, intézmények, rítusok, 

szolgáltatások – erő és gyümölcsök nélkül. 

Most e három közül az adakozással kell foglalkoznunk, és nézzük meg jónéhány 

teljesen különböző, ám a Bibliánkban megnevezett szempont alapján, mit árul el 

rólunk az adakozási morálunk, milyen lehetőségeket és következményeket hordoz, 

ha ezen a területen is hűségesek tudunk lenni.  

1. A szeretet próbája 

2Kor 8:8 – „Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások 

buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam.” 

A szeretet az a dolog, amit az ember leginkább hajlamos elszellemiesíteni, és ebből 

kifolyólag – a legtöbb ember szerint – a legnehezebben bizonyítható. Azonban a 

Bibliában lévő szeretet nem egy szentimentális vagy egy vallásos érzület, nem egy 

megfoghatatlan vagy elméleti pozitív viszonyulás a másikhoz, hanem mindezeknek 

a látható megnyilvánulása. Ahogyan nem igaz az, hogy jellemző lehet az öröm egy 

olyan emberre, aki mindig savanyúan néz ki és negatívan áll hozzá mindenhez, így a 

szeretet sem igaz, ha azt nem bizonyítja a szeretés, amely mindig kézzel fogható, 

látható tettekben nyilvánul meg. Nem a cselekvés maga a szeretet, hanem az, ami 
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cselekvésre motivál – és éppen ez a belső motiváció az, ami megkülönbözteti a 

szeretetből fakadó alapvetően pozitív tetteket az érdektől, a kötelességtől vagy a 

racionálisan helyes döntésektől. 

Szóval a szeretet egyik legjellemzőbb megnyilvánulása az, hogy áldozatot hozok, 

felajánlást teszek, adok annak, akit szeretek. Az időmből, a figyelmemből, a 

lehetőségeimből éppúgy, mint a tulajdonomból. A szeretet mindannak a 

megosztása, ami az enyém. Az, amit és ahogy adok valakinek, minden esetben 

minősíti a hozzá kötődő kapcsolatomat. És ahogyan az élet bármely területén, úgy a 

tulajdonunk kezelésében is a legmagasabb rendű viszonyulás a szeretetből fakadó 

önkéntes felajánlás és áldozat, amelynek semmilyen más motivációja nincsen, mint 

az örömszerzés. Ez sokkal több és alapvetően más, mint a kötelességből, a 

felelősségből, az elvárásból, vagy az érdekből származó adás és gondoskodás. 

2. Hitünk próbája 

Mal 3:10 – „Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a 

házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek URa. 

Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok 

rátok.” 

Máté 6:33 – „De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is 

mind ráadásul megadatnak nektek.” 

Mi emberek az anyagiakhoz állunk hozzá a legtestiesebb módon, ugyanis az 

életünknek ez az a területe, amelyben leginkább saját magunkra számítunk. Úgy is 

mondhatjuk, ezen a területen érezhető leginkább a szekuralizáció, azaz a 

pénzkérdés alapvetően profán probléma, és nem a szentséges dolgokhoz tartozik. 

Ezzel szemben a Biblia azt tanítja, hogy az Istenbe vetett hit és a hitből fakadó 

hűség VELEJÁRÓJA, vagyis automatikus „mellékterméke” az, hogy Isten 

gondoskodik a megélhetésünkről, és gondoskodik a ránk bízott célok, missziós 

projektek megvalósításához szükséges forrásokról és feltételekről is. Ez tehát a hit 

és az anyagiak összekapcsolódásának alapja. 

Az adakozásban azonban ez tovább erősödik, és kiegészül az áldással. Amikor 

másnak adunk, akkor a sajátunk egy részéről mondunk le. Ezzel egy űr támad a mi 

oldalunkon, de ezt az űrt tudjuk pótolni a mi hitünkkel, hogy amit Istennek vagy az 
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ő nevében másnak odaadunk, azt Ő visszaadja nekünk. A hitünk Isten erre irányuló 

ígéreteire tekint, amelyek sokkal többről beszélnek, mint visszapótlásról. Isten 

megsokszorozza azt, amivel szolgálunk, hogy ezzel tovább gazdagítson bennünket, 

és motiváljon arra, hogy adni jó. 

Az erre vonatkozó ígéretek: Zsolt 112:9, Máté 6:4, 2Kor 9:6, 1Tim 6:18-19 

3. Lelki-szellemi növekedés 

2Kor 8:10 – „Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, 

akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly 

óta.” 

Pál arról biztosítja a korintusiakat, hogy „hasznos” nekik, ha adakoznak. Így folytatja 

a következő fejezetben: „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki 

bőven vet, bőven is arat.” (2Kor 9,6). Aki pedig bőven vet, annak ez az ígérete: „Az 

Istennek pedig hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy 

mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségesen éljetek 

minden jócselekedetre”. (8. vers) 

Gondoljunk csak életünk egy területén a növekedésre, ami az adakozáson keresztül 

veheti kezdetét. Az adakozás fokozza az Istenre való hagyatkozásunkat. A 

legtöbben rendkívül nehéznek találjuk az anyagi javainktól való függetlenséget. A 

legtöbb keresztény békessége a jelenben és nyugalma a jövőt illetően sokkal inkább 

függ az anyagi helyzetétől, mint Isten ígéreteitől – gondoljunk arra, hogy ha 

anyagilag nehéz helyzetben vagyunk, egyrészt elhanyagoljuk Isten dolgait, hiszen 

minden energiánk arra megy el, hogy megoldjuk a problémánkat, másrészt 

érzelmileg is eltávolodunk Istentől, a csalódottságunk, a keserűségünk vagy a 

bűntudatunk miatt. Mindezek következménye pedig, hogy a hitünk egyre csak 

gyengül. Sok ember lelki kihűlése kezdődött el anyagi problémákkal. 

Ennek az ellentéte az, amikor az anyagi problémák a hitünk növekedését 

eredményezik, ugyanis ez a terület is egyike lehet azoknak, ahol Istennek teret 

adhatunk az életünk vezetésében és a szükségeink betöltésében. Ez természetesen 

nem jelenti a munkától való elfordulást, Isten a naplopókat és a hűtlen sáfárokat 

nem segíti és nem áldja meg, azonban gondoskodását mindenkinek ígéri, aki 
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kötelességeit elvégzi, a rábízottakon hű, aki imádkozik és bevonja Istent életének 

ezen területére is. 

Alapvető törvényszerűség, hogy a keresztény ember hite soha nem függhet a 

körülményeitől, sokkal inkább a körülményei fognak változni a hitének növekedése 

miatt. Így lehet az adakozás, a másokról való gondviselés a mi hitünk 

növekedésének forrása és következménye is. 

4. Az egyenlőség elve 

2Kor 8:13-14 – „Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, 

nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően 

a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok 

fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen.” 

A Living Bible így hozza a 2Kor 9,8-at: „Isten pedig képes arra, hogy megadjon 

nektek mindent, amire szükségetek van, és még többet is, hogy mindez nemcsak 

arra legyen elég, amire nektek van szükségetek, hanem bőségesen arra is, hogy 

örömmel adjatok másoknak.”  

Az ígéret hangsúlya itt azon van, hogy Isten képes megadni az ő népének mindazt, 

amire szüksége van – azonban Ő többet is képes adni. Miért? Nem azért, hogy 

elkényeztessük magunkat, hanem hogy "örömmel adjatok másoknak". Ez lenne az 

egyik alapvető különbség a keresztény és a nem keresztyén ember között! A nem 

keresztény ismérve a felhasználást illetően ez: „Ez az enyém? Ha ez törvényesen az 

enyém, akkor minden jogom megvan arra, hogy elköltsem”. A keresztyén ember 

azonban így gondolkodik: „Szeretnék valamit megvenni, és meg is van a rávaló, de 

szükségem van arra? Ha nincs, milyen jogon akarom megvenni, mikor ugyanannak 

a testnek más tagjai számára (azaz egy testvérem vagy embertársam számára) nincs 

elég a megélhetéshez sem? Vegyek magamnak valamit, amire nincs is szükségem, 

miközben enyhíthetnék valaki más valódi szükségén?” 

Pál azt tanácsolja Timótheusnak: „Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg 

vele” (1Tim 6:8). A kérdésre, hogy milyennek kellene lennie az életszínvonalunknak, 

a válasz kétségtelenül az, hogy Isten gondoskodik mindenről, amire szükségünk 

van, és ha többet ad, akkor azt mások áldására adja. Ha elkezdenénk gyakorolni ezt 

az alapelvet, forradalmi változás következne be életstílusunkban és a körülöttünk 
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élő emberekkel való kapcsolatunkban is, és az eredmény sokkal nagyobb fokú 

egyenlőség lenne Krisztus Testében. A kezünkből kiengedett pénzzel azoknak az 

embereknek a fizikai és lelki szükségleteit lehetne fedezni, akinek a gondoskodását 

Isten a nálunk letett pluszból kívánja megoldani. Ez pedig a kulcsot jelenthetné az 

emberek evangéliummal való eléréséhez is, hiszen így kézzelfogható módon 

bizonyíthatnánk a Biblia igazságainak működését és Isten könyörülő, segítő 

hozzáállását minden emberhez. 

Az első gyülekezetek felismerték ennek a gyakorlatnak mind a közösségmegtartó, 

mind a missziós célját: „Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük 

közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan 

éppen szükség volt rá.” – írja az ApCsel 2:44-45 a jeruzsálemi gyülekezetről, és 

többek közt ennek a következménye pedig lett az, hogy „…örömmel és tiszta szívvel 

részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr 

pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2:46-47). 

Ennek a bibliai alapelvnek a gyakorlása lenne az egyik legnagyobb bizonyságtétel a 

gyülekezet krisztusi természetéről! 

5. A test kiegészítése 

1Kor 12:12 – „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test 

valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy működik a 

Krisztus Teste, a gyülekezet is.” 

Ez nagyon hasonlít az előbbihez, azonban más területen nyilvánul meg. Az 

újszövetségi tanítás a gyülekezetet mint Krisztus Testét mutatja be, ahol különböző 

szolgálati területek és ajándékok egészítik ki egymást egy jól működő egészként. A 

helyi gyülekezet akkor tud jól funkcionálni, ha a Test valamennyi testrésszel 

rendelkezik, és azok ellátják a feladatukat. A szolgálatok és ajándékok között pedig 

megtalálható az adakozás is. 

Fontos azt tudatosítani a gyülekezetben, hogy nem mindenkiből lesz teljes idős 

lelkimunkás, pásztor, evangélista vagy diakónus. Isten elhív erre egyeseket. 

Másokat pedig, akiket nem erre hívott el, arra hív, hogy ezekről anyagilag 

gondoskodjanak. Így tudja egyik a másikat kiegészíteni. Sok vezető hibázik akkor, 

amikor mindenkit ugyanarra motivál, például hogy vegyen részt az evangélizációs 
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összejöveteleken, holott lenne olyan, akinek imádkoznia kellene, és lenne, akinek 

pedig pénzt kellene keresnie. Az evangélizáció sikere így mindannyiuké lehetne, 

hiszen a különböző összetevőit együtt biztosítottuk, és ebben a szolgálatban az 

adakozó, aki kifizette a terembérletet vagy az evangélista utazási költségeit, 

pontosan ugyanannyival járult hozzá a lelkek megmentéséhez, mint az, aki a 

mikrofont kézben tartva megtérésre hívta őket. 

Sok frusztrációtól, meddő szolgálattól és kudarcélménytől mentenénk meg 

gyülekezeti tagjainkat, ha legfontosabb feladatunknak azt tekintenénk, hogy 

mindenkinek az elhívását, a szolgálati területét és a hozzá szükséges lelki ajándékát 

segítsük megtalálni, ahelyett, hogy mindenkit állandóan összetrombitáljunk a 

különböző gyülekezeti alkalmainkra. Isten országában nem a részvétel a fontos, 

hanem a Fej elrendezése szerint való funkcionálás! 

6. Mélyebb közösség (koinónia) 

2Kor 9:8 – „…és ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok” 

Pál itt azokról beszél, akik a korinthusi gyülekezet felajánlását megkapják. Igazi 

szívbéli kapcsolat alakult ki a támogató és a támogatott között, a címzettek ugyanis 

így megtudják, hogy az irántuk való szeretet és felelősség valóságos és konkrét 

tettekben is megnyilvánuló. 

A mélyebb közösség éppen az előző pontban tárgyaltakból fakad – ha a 

„testrészek” együttműködnek, a közöttük lévő összhang, és a Test egészének 

„hatékonysága” és boldogsága is növekszik. 

7. Az áldás forrása 

Péld 3:9-10 – „Tiszteld az Urat vagyonodból és egész jövedelmed 

legjavából, akkor bőségesen  megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.” 

Péld 22:9 – „A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a 

nincstelennek.” 

2Kor 9:6-13 – „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki 

bőven vet, bőven is arat… Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden 

kegyelmét kiárassza rátok (rátok zúdítsa áldásait), hogy mindenütt 
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mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek 

minden jó cselekedetre. Amint meg van írva: „Bőkezűen osztott a 

szegényeknek, igazsága megmarad örökké.” Aki pedig magot ad a 

magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja 

vetőmagotokat, és megszaporítja „igazságotok gyümölcsét.” 

Sok keresztény hajlamos összekeverni az üdvösséget és az áldást. Míg az előbbi 

100%-ban Jézus Krisztus tetteinek az eredménye, tehát nekünk ingyen van, addig a 

második, az áldás egyáltalán nincsen ingyen: az 100%-ban a mi tetteink 

következménye. Sokan fordítva értelmezik ezt: az üdvösséget megpróbálják 

kiérdemeltetni másokkal, míg az áldást elvárják a tetteiktől függetlenül. A Biblia 

szerint azonban ez így nem működik! 

Az áldás mindig a tetteink, egészen pontosan az engedelmességünk pozitív 

következménye. Az áldás Isten „többlete”, amit hozzátesz a mi emberi 

lehetőségeinkhez, ha Neki engedelmeskedve, a törvényeit betartva cselekszünk. 

8. Bizonyságtétel 

2Kor 9:12-13 – „Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek 

szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. 

Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az 

engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért 

a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul.” 

Donald Hay, az oxfordi Jesus College tantestületének tagja és a gazdaságtan 

tanszékvezetője ezt írja: „Azt hiszem, az egyházi hibák közül az egyik legnagyobb 

ma az, hogy a keresztyén fogyasztói magatartás látszólag alig különbözik a 

körülöttünk lévő hitetlenekétől. Semmi sem jelzi jobban anyagias szemléletű 

szomszédainknak, hogy milyen keveset jelent számukra a hitünk, mint az, hogy 

mennyire nincs különbség épp azon a területen, amelyre anyagias szemléletű 

társadalmunk odaszentelte magát és amire a legérzékenyebb – ez pedig az anyagi 

javak gyűjtése.” 

A keresztyén egyház egy különálló közösség. Mi „Isten népe” vagyunk (1Pt 2,10), 

„jövevények és idegenek” (11.vers) ezen a földön. Isten népének az anyagiakhoz 

való hozzáállásában egészen nyilvánvaló módon különböznie kellene azoktól, akik 
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„a világban vannak”. Mivel az anyagi javak gyűjtése egy olyan valami, amire 

társadalmunk alapvetően odaszentelte magát, a keresztyén bizonyságtételnek 

teljesen világos módon egy pozitív alternatívát kell felkínálnia. 

Ennek az alternatívának két pillére van. 

Az első a helyes sorrend az életünkben. „Anyagias szemléletű társadalmunk - 

mondja Douglas Hay - odaszentelte magát az anyagi javak gyűjtésére.” Ez az 

odaszentelés látható az emberek prioritásában, sorrendiségében, a 

magatartásukban, abban, amit tesznek, és abban, amijük van. Mi azonban 

mutathatunk egy másfajta prioritást is. Erre a legjobb ige a korábban már idézett 

Máté 6:33 – „De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind 

ráadásul megadatnak nektek.” 

A keresztény ember számára a helyes sorrend mindig Istennel kezdődik! Mennyei 

Atyánk adta az életet nekünk - vajon nem igazol bennünket, ha mi őbenne bízunk? 

Az eltérő prioritás eltérő attitűdhöz, magatartáshoz vezet. A nem-keresztyén 

gyakran teljesen kimerül a jelenlegi anyagi javak, a jövőbeli szükségletek feletti 

aggodalmaskodásban és tűnődésben. Jézus azt mutatja be, hogy mennyire 

értelmetlen dolog egy keresztyénnek ilyen szánalmasan megkötözöttnek lennie. 

Jézus kisebb érvekkel támasztja alá a nagyobbakat: ha Isten gondoskodik a 

madarakról, mennyivel inkább törődik velünk, különösen ha ő a mi mennyei 

Atyánk. Az az érzésem, hogy ez egy hatalmas bizonyságtétel anyagias nemzedékünk 

számára. Megtapasztalhatjuk a megelégedést anyagi javainkkal kapcsolatban, mert 

felismerjük azt, hogy ezek a fizikai dolgok sokkal kevésbé fontosak, mint saját 

generációnk hitre vezetése. És felismerjük azt is, hogy mennyei Atyánk tudja jól 

minden szükségletünket, „még mielőtt kérnétek tőle” (Máté 6,8), és gondoskodik is 

róluk, amíg a prioritásunk helyes! 

A második pillér a megelégedés. Pál apostol életében az egyik legcsodálatosabb 

bizonyságtétel az a magatartás, amit a Filippi 4,12-ben ír le: „Tudok szűkölködni és 

tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a 

bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.” Kultúránkban a megelégedés nagyon 

ritka, de nagyon motiváló bizonyságtétel! 
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A rész lezárása 

Az egyéni támogatásgyűjtésnél fogunk még egy hosszabb fejezet erejéig Bibliát 

tanulmányozni, de a teológiai felvezetés itt egyelőre véget ér, és a következő 

fejezetekben rátérünk a konkrét „szakmai” szemléletmód átadására. Ha mégis most 

lenne szükség további igei tanításra, az megtalálható a 4. fejezet 5. pontjában! 

És csak egy utolsó megjegyzés: azt gondolom, ha az itt található, valamint a 

negyedik fejezetben lévő igei üzeneteket a gyülekezetünkben, vagy akár egy 

keresztény missziós szervezet munkatársai között rendszeres áhítatokban, közös 

felkészülésekkor feldolgozzuk, az egy alapos, akár hosszabb távú szisztematikus és 

átfogó bibliai alapozást adhat a témában. És ha tovább prédikáljuk, tanítjuk ezeket 

az igei alapelveket a gyülekezetünkben, a munkatársainknak vagy akár a potenciális 

támogatóinknak, az sokat formálhat a gondolkodásukon, a hozzáállásukon és akár a 

teljesen forintosítható támogatásuk mértékén is! Ne felejtsük el, hogy a reformáció 

mindig a tanítással kezdődik, csak ezt követheti a kegyesség megreformálása, ami a 

Biblia tanításának a személyes megélését jelenti, és legutolsóként a struktúrák 

reformációja, ami egy gyülekezet vagy szervezet kereteinek, prioritásainak, 

munkájának az átszervezését jelentheti! 
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Második fejezet: Projektek a gyülekezeti 

életben 

Tudom, hogy ez a kifejezés, a „projekt”, nem megszokott a gyülekezeti 

szóhasználatban és gondolkodásban. Túlságosan „világinak” tűnik. Sok dologgal 

vagyunk – sajnos – ugyanígy. Holott a Biblia is tele van „projektekkel” – attól 

teljesen függetlenül, hogy sehol nem nevezik ilyen módon. Rengeteg bibliai 

vezetési alapelvet vett át és alkalmaz sikerrel a modern vezetéstudomány, sőt, a 

kifejezetten vezetőknek készült képzési anyagok egy jelentős része kifejezetten 

keresztény szemléletű, hívő keresztények által összeállított, és rengeteg bibliai 

példát és utalást nyíltan is felvállaló anyag.  

Visszatérve a projekt alapú tervezésre, amiről ebben a fejezetben szó lesz: ez egy 

szemléletet jelent, amely segíthet a gyülekezet, missziós szervezet vezetőinek 

abban, hogy a sokszor lelki-szellemi inspirációkból fakadó, sokszor egyáltalán nem 

materiális, nem kézzelfogható „eredményekben” jelentkező céljaikat konkrét, 

világos, megvalósítható keretekbe foglalhassák, és azokat el is érhessék. Ez egy 

olyan szemléletváltás, amelynek a lényege, hogy a gyülekezet egy „mennyei” 

közösség, Isten gyermekeinek családja – de a spirituális tartalom egy nagyon is 

valóságos, hétköznapi keretben működik:  

 a közössége életének fenntartása, irányítása, szolgálata kommunikációt és 

szervezést igényel 

 ennek a kommunikációnak eszközei vannak, amelyekkel élnünk kell, 

nehogy az üzenet a kommunikációs források hiánya vagy problémái miatt 

ne érjen el a hallgatókig 

 mindehhez a hátteret biztosítani kell 

 ez a háttér jelenti az emberi erőforrásokat, a szükséges ismereteket, 

készségeket és a hozzájuk közvetlenül vagy közvetve szükséges materiális 

és anyagi forrásokat 

Egyszóval a gyülekezet is – kereteiben! – ugyanolyan szervezeti egység, mint 

bármelyik más emberek által létrehozott és működtetett szervezeti forma, legyen 

az alapítvány, vállalat, sportegyesület. Adminisztrálni, kommunikálni, rendszerezni, 

szervezni, könyvelni, feladatokat delegálni kell, azokat elvégezni, az elvégzést 



 
55 

megtervezni, kivitelezni, ellenőrizni – ezek mind-mind emberi feladatok. Közben 

természetesen imádkozzunk, közben mivel keresztények vagyunk, más lehet a 

légkör, a hozzáállás, nem biztos, hogy érdekből vagy anyagi haszonszerzésből 

fogunk dolgozni – de ezeket akkor is a tőlünk telhető lehető legmagasabb 

színvonalon, vagyis felelősen el kell végeznünk. A legtöbb nagyszerű célkitűzés nem 

azért marad álom, mert eleve elérhetetlen vagy lehetetlen – hanem egyszerűen 

nem fektettünk energiát, időt, pénzt abba, hogy a célig elvezető utat lépésről-

lépésre kidolgozzuk és azon lépésről-lépésre végig is menjünk. 

Nos, ez a projektszemlélet lényege – többek között a gyülekezeti munkában is. Ez a 

fajta felelős, precíz hozzáállás, ami nálunk, keresztényeknél abból fakad, hogy 

Istenünk, akiben hiszünk, akit szeretünk és szolgálunk, a legtöbbet „érdemli” 

tőlünk, amire képesek vagyunk.  

1. Mit nevezünk projektnek – és mit jelent ez a 

gyülekezeti életben?  

Akkor kezdjünk el definiálni:  

A görög-latin gyökerekkel rendelkező angol „project” szó „ELŐREVETÍTÉST” jelent, 

ami esetünkben az előre vetített, megvalósítandó célokat, eredményeket jelenti.  

Ha megpróbáljuk megfogalmazni, akkor a projekt egy olyan célirányos, 

megtervezett, általában időben is behatárolt tevékenység, amelyben arra 

vállalkozunk, hogy egy egyedi terméket, szolgáltatást vagy eredményt, vagyis 

értéket hozzunk létre.  

Másképpen fogalmazva a projekt egy pontosan körülírt, mérhető, elérhető, 

releváns és (ésszerű) időtartamhoz kötött célok és eredmények megvalósítására 

tervezett változás vagy változtatás. A változást az abban érintett, a célt kitűző 

vagy a cél által kedvezményezett egyének és/vagy csoportok kezdeményezik, 

tervezik és viszik véghez, a rendelkezésükre álló erőforrások által úgy, hogy 

általában előre meghatározott és részletesen körvonalazott lépéseken keresztül 

kitűzött részeredményeket, részállapotokat (úgynevezett mérföldköveket), végső 

soron pedig a változás legfőbb céljait és eredményeit együtt, sikeresen elérjék. 
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Mi kell tehát ahhoz, hogy egy célkitűzésből, vízióból, jövőképből, tervből PROJEKT 

legyen: 

1. Az elérni kívánt változás – vagyis a konkrét célok és eredmények 

megfogalmazása – lehetőleg írásban is 

2. A célokhoz lehetőleg mérhető, kézzelfogható végeredmények 

hozzárendelése – különben a célkitűzés elméleti síkon marad, és az egész 

munka elveszíti az ellenőrizhetőségét 

3. A határidők kitűzése, és ezzel a projekt megvalósításához szükséges 

időkeret józan, reális megállapítása – ami önmagában egy komoly tervezési 

és előkészítése feladat 

4. A projekt végrehajtásáért felelős személy(ek) kiválasztása és megbízása 

5. A projektet megvalósítók definiálása és megbízása 

6. A cél eléréséhez szükséges valamennyi feltétel biztosítása – materiális 

(például helyszínek, eszközök), immateriális (például szakmai ismeretek és 

készségek) és anyagi (pénzügyi) források 

7. A cél eléréséhez vezető út részletes megtervezése – ez a projekt-terv 

8. A terv megvalósítása 

9. A megvalósítás folyamatos ellenőrzése és szükség esetén annak módosítása 

Látható, hogy nem valamiféle „világi” dologról, a gyülekezeti élet elüzletesítéséről 

van szó, hanem „csak” átfogalmazzuk a tennivalóinkat egy olyan szaknyelven, amit 

egyébként az üzleti élet használ. 

Íme egy másik definíció ugyanerre (enciklopedia.hu):  

Projektnek nevezzük azon tevékenységek összességét, amelyek egy egyszeri, 

komplex feladatot jelentenek az adott szervezet számára. Egy projektet időben 

meghatároz annak kezdeti és befejezési időpontja, valamint meghatározzák az 

eredménycélok és behatárolják a költségkeretek. 

A projektek rendszerint középtávú időhorizontra szólnak, és viszonylag jelentős 

változást hoznak a szervezet életébe. A hatáskörük kiterjedhet az egész 

szervezetre, esetleg egy vagy több funkcionális egységére. 

A projektek helye a stratégiai tervezésben: a projektek köztes pozíciót töltenek be, 

a stratégiai vezetés és az operatív vezetés között helyezkednek el. A projekt-terv a 

stratégiai tervezés által kijelölt célokat fordítja le az operatív tervezés szintjére. 
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Fordítsuk le ezt gyülekezeti szintre egy példán keresztül: 

A gyülekezetnek van egy stratégiai terve, ami a küldetéséből fakad: legyen egy 

nagyszerű ifjúsági csoportja. Ez tehát a mostani szakzsargonunkban a „stratégiai 

cél”. Az operatív megvalósító az ifjúsági vezető – legyen az segédlelkész vagy csak 

egy lelkes fiatal, akire a vezetőség rábízza ezt a feladatot. És sokszor ezen kívül nem 

történik semmi más. A lelkész várja az eredményeket, az egyre látogatottabb 

ifiórákat, a megtérő fiatalokat az ifjúsági vezetőtől – aki megpróbál mindenféle 

dolgot, ami a tehetségéből, ismereteiből, kreativitásából fakad. Ha valami kérése 

van, akkor jelentkezik a lelkésznél, de nincs semmiféle leírt koncepció, nincs 

közösen kialakított stratégia, nincs az ifjúsági munkára elkülönített és lehívható 

forrás, egyszerűen „zsigerből” működik minden, keretek nélkül, szupervízió és 

ellenőrző mérföldkövek nélkül. És vannak helyek, ahol ráadásul ezt a fajta 

szervezetlenséget és felelőtlenséget végül ráfogják a Szentlélek vezetésére. 

A projektekben való gondolkodás azt jelenti, hogy az Istentől kapott elhívásunknak 

a lehető leggondosabb emberi munkával szándékozunk eleget tenni. A projekt nem 

azt jelenti, hogy agyonbonyolítom és túladminisztrálom a teendőimet, hanem hogy 

átgondolom, megtervezem, felépítem, ellenőrizhetővé teszem és pontról-pontra 

megvalósítom azokat. Ebben az értelemben amikor egy ifjúsági csoport munkájáról 

gondolkodunk, akkor az egy projekt. Amikor egy evangélizációs hétre készülünk, az 

is egy projekt.  Az énekkar működése is egy projekt. Voltaképpen minden 

tevékenységünket, funkciónkat felfoghatjuk úgy is, mint egy projektet. 

Mi a jó ebben? Mitől lesz más az életünk, ha ezután projekteknek nevezzük el 

azokat a dolgokat, amiket eddig is csináltunk?! 

Ha csak az elnevezésen változtatunk, akkor az égvilágon semmi! De ha nem a néven 

változtatunk, hanem a mögötte lévő hozzáálláson és az eddig is végzett 

tevékenységünk újragondolásán, átformálásán – akkor viszont (hogy az előbbi 

szóképnél maradjak) ég és föld! Nem az elnevezés fogja mássá tenni a 

tevékenységeinket, és főképpen azok eredményességét, hanem az, ahogyan 

csináljuk. De hogy világosabb legyen, nézzük meg a következő fejezetben, mi tesz 

egy projektet működőképessé! 
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2. A jó projekt ismérvei 

Nyolc nagyon fontos jellemzőjét fogjuk most áttekinteni és néhány mondatban 

meghatározni a jó projektnek. Ez azt jelenti, hogy minden tevékenységnek, amibe a 

gyülekezet csak belefog, rendelkeznie kellene ezzel a nyolc jellemzővel. Ha ezek a 

tételek igazak minden egyes feladatra, kezdve az adminisztrációs munkától a 

szociális tevékenységeken át bármiféle speciális missziós kezdeményezésig, akkor 

jó esélyeink vannak arra, hogy gyümölcsöket is hozzon a munkánk. Ha azonban 

hiányoznak ezek a jellemzők, akkor sok esetben hiábavaló módon vagy fölösleges 

célokért fáradunk, és ez duplán jelent veszteséget: nem csak sikertelenek leszünk 

olyan dolgokban, amiket végzünk, de nem marad erőnk, időnk, lehetőségünk 

azokat a célokat elérni, amiket viszont mindenképpen el kellene érnünk, mert a 

küldetésünkből fakadnak! Ez tehát egyfajta ellenőrző lista, amin érdemes átszűrni 

minden most végzett célunkat és tevékenységünket, és azokat, amelyek 

fennakadnak a rostán, átgondolni, hogy egyáltalán kell-e végeznünk, és ha igen, 

hogyan tudnánk hatékonyabban végezni. 

1. A projekt célja releváns 

Ez a kifejezés – releváns – három különböző dolgot jelent, és mindháromnak 

egyszerre igaznak kell lennie ahhoz, hogy a projektünk sikeressé válhasson: 

1.) Beleillik a szervezet küldetésébe 

Csak olyan célt érdemes kitűznünk, amelynek elérése mindannyiunk érdeke és 

küldetése. Ezt egyébként például pályázatok elbírálásánál is vizsgálják a kiírók. 

Vagyis csak olyan célt érdemes kitűzni, olyan tevékenységbe érdemes belevágni, 

amely abba az irányba mutat, amelyikbe a gyülekezetünk vagy szervezetünk egésze 

halad. 

Hadd mondjak példát, amiből világossá válhat, mire is gondolok. Egy ifjúsági 

missziótársaságnak nem küldetése a nyugdíjasok felé végzett szolgálat – hiszen 

akkor már eltér az önmeghatározásától, és többé már nem ifjúsági missziótársaság 

lesz többé. Minden olyan tevékenység releváns számára, aminek a célcsoportja az 

ifjúság, a fiatalok. Ebbe beletartozhatnak az iskolai klubok indítása, filmklubok, 

ifjúsági vezetőképzések szervezése, fiataloknak szóló kiadványok kiadása. Vagyis a 
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szervezetemnek van egy küldetésnyilatkozata, és csak olyan tevékenyégbe fogunk 

bele, ami ennek a küldetésnyilatkozatnak megfelel. 

Azonban van olyan ifjúsági szervezet, amely nagyon komoly szolgálatot tart fent 

kifejezetten idősebbek, nyugdíjasok felé. A német Youth for Christ (Fiatalok 

Krisztusért) szállodákat tart fenn, amelyeket elsősorban nyugdíjasok látogatnak. Itt 

kiemelt színvonalú szállodai szolgáltatásokat kapnak, amit a különböző keresztény, 

lelki rendezvények és programok kiegészítenek, és így válik a YFC által fenntartott 

szálloda egyedivé és egyébként igen látogatottá. Mit keres ez a tevékenység egy 

ifjúsági missziós szervezet égisze alatt?! Nos, ennek a „szállodáztatásnak” a célja 

nem valamiféle öncélú gazdasági tevékenység, még csak nem is a fiatalok alkalmi 

vagy nyári munkához való juttatása, hanem az a kifejezett és teljesen nyilvánvalóvá 

is tett célkitűzés, hogy minden szállóvendégnek bemutatják a Youth for Christ 

küldetését és munkáját, és hosszú távú támogatói programokba vonják be azokat, 

akik a vendégszeretetüket élvezik. Amikor még jómagam is aktív részese voltam a 

YFC munkájának, a német iroda volt a leggazdagabb, ha jól emlékszem, több mint 

kétmillió eurós éves büdzséből finanszírozta az ifjúsági misszióját – aminek a 

legnagyobb részét az így kialakított támogatói kapcsolatokból szerezte meg! És ne 

feledjük, azon túl, hogy egy magas színvonalú szállodai szolgáltatást nyújtottak, 

amit a vendégek örömmel meg is fizettek, általában hosszú távú, több éves 

adományozói partnerkapcsolatokat építettek ki. Tehát a „nyugdíjasok” felé 

biztosított szállodai szolgáltatás így vált egy ifjúsági missziótársaság számára 

relevánssá. 

Mit jelent ez a gyülekezeteinkkel kapcsolatban? 

Érdemes lenne ezen a pontos elvégezni egy alapos gyülekezeti átvilágítást, 

amelynek a célja az lenne, hogy felmérjük és átlássuk, a gyülekezetünk, és annak 

lelkésze(i), munkatársai, önkéntesei milyen feladatokat végeznek, mi mennyi 

embert, mennyi időt, mennyi pénzt és milyen egyéb erőforrásokat köt le. Nem kell 

túlbonyolítani, egy ilyesmi táblázat bőven megteszi: 
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Tevékenység 

megnevezése 

Ki a 

felelőse? 

Kik végzik el 

a 

feladatokat? 

Milyen 

gyakoriságú a 

tevékenység? 

Hány 

órát vesz 

igénybe 

havonta? 

Ki a 

célcsoportja 

– vagyis kit 

szolgálunk 

ezzel? 

Milyen 

hatékonyságú 

/ mennyire 

sikeres? 

Pontozzunk 

1-10-es 

skálán 

1       

2       

3       

4       

 

Az lenne jó, ha ennek a listának az összeállításába minél többeket, lehetőleg a 

gyülekezet vezetőségét is bevonnánk, és megpróbálnánk a valósághoz minél 

hűebben kitölteni. A hatékonyságot érdemes közvetlenül a célcsoporttal 

meghatároztatni, akár egy kérdőív vagy egy névtelen visszajelző lap segítségével. 

Amikor egy gyülekezet elkészíti a saját tevékenység-térképét, „érdekes” dolgok 

szoktak kiderülni – többször láttam ilyesmit: 

 kiderülhet, hogy a tevékenységek legnagyobb hányadát a gyülekezet és a 

vezetők egy nagyon csekély hányada végzi el – és ebből fakad, hogy sokan 

közülük idő előtt kiégnek 

 kiderülhet, hogy a tevékenységeink 80-90%-a olyan célokra irányul, 

amelyek sokkal kevésbé relevánsak és fontosak, és az igazán magas 

prioritású célokra (például lelkigondozás, utógondozás, konkrét 

evangélizációs munka) sokkal kisebb részesedéssel rendelkeznek, mint 

ahogy mi azt gondolnánk 

 kiderülhet, hogy ugyan végzünk egyszerre 20-30 féle tevékenységet, de 

mivel túl vagyunk terhelve, alig van olyan, amelyik megüti a mércét 



 
61 

 kiderülhet, hogy az időbeli, anyagi erőforrásaink legnagyobb része 

egyáltalán nem oda folyik, ahová hittük, hogy folyik 

 kiderülhet, hogy egyes célcsoportok felé rengeteget szolgálunk, míg más 

célcsoportok teljesen kiszorulnak az időnkből és a tevékenységeinkből. 

Ráadásul az is kiderülhet ilyenkor, ha tovább gondoljuk mindezt, hogy 

esetleg egy kisebb célcsoportot túlreprezentálunk, míg azokat, akik sokkal 

többen vannak és sokkal nagyobb fókuszt érdemelnének, kevésbé veszünk 

számításba, amikor a tevékenységeinket végezzük 

Egyszóval egy ilyen gyülekezeti átvilágítás sokat segíthet abban, hogy felmérjük, 

mennyire releváns mindaz, amit egyébként teszünk. Mennyire illik bele a 

küldetésünkbe, a küldetésünk fókuszába és prioritásába. Sajnos a legtöbb 

gyülekezet attól szenved, hogy a tevékenységének és erőforrásainak legnagyobb 

része adminisztrálásra, épületfenntartásra, hivatali ügyintézésekre megy el, és nem 

marad sem lelki-, sem fizikai erő a misszióra, az valódi emberek valódi szolgálására, 

a hozzá szükséges anyagi forrásokról nem is beszélve. 

2.) A célkitűzés valós szükséget tölt be 

Ez a második kulcsfontosságú ismérve a jó projektnek. Sajnos sokszor ez sem 

teljesül. És ennek is több oka lehet – de előbb nézzünk példát rá. 

A házicsoport, mint gyülekezetépítési és missziós „eszköz”, manapság nagyon 

felkapott téma. Valóban nagy erőforrása lehet mind a közösségépítésnek, mind a 

szolgálatnak vagy a missziónak a jól felépített és hatékonyan működtetett 

házicsoportos rendszer – azonban van olyan területe hazánknak, ahol az emberek 

egyszerűen nem szokták meg, hogy egymáshoz „átjárkáljanak”. A saját otthonát 

mindenki egyfajta szent és védett helyként, a magánélet legintimebb területeként 

tartja számon, és egyszerűen az embereknek eszébe sem jut egymást meghívni 

vagy másoknál vendégeskedni. A közösségi életet közösségi helyeken élik meg, az 

utcán, a kultúrházban, a gyülekezetben – de az otthonokban nem. Ilyen helyen 

akart egy gyülekezet házicsoportokat indítani. Nem sikerült, bár éveken át 

próbálkoztak vele – de egyszerűen a célcsoportjuk, az a közösség, amelyben a 

gyülekezet élt és dolgozott, erre nem volt nyitott – pontosabban megfogalmazna 

erre nem volt szüksége. Vagyis nem erre volt szüksége. A gyülekezet be akart 

tölteni egy olyan célt, amely a sajátja volt – és nem a célcsoportté, akik felé 
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szolgálni akartak. Olyan ez, mintha egy büfés mindenkire a lekváros lángost 

próbálná meg rábeszélni – csak mert neki az ízlik, vagy valakitől azt hallotta, hogy az 

milyen finom. De a vásárlóknak nem ízlik. És nem azzal van a baj, hogy a lángos nem 

kellene nekik – csak ezt a fajtát nem veszi be a gyomruk. Viszont hiába szeretnének 

káposztás lángost, azt meg a büfés nem szereti, és nem süt olyat. Az ilyen falatozó 

gyorsan lehúzza a rolót! És mielőtt valaki félreértené: most nem a bűnről vagy az 

igazságról beszélek, nem arról van szó, hogy a bűnös embernek úgyse ízlik az 

evangélium – hanem arról, hogy vannak olyan módok, ahogyan be tudnák fogadni, 

de vannak olyanok is, amik a tálalás vagy a körítés miatt vannak eleve kudarcra 

ítélve. És nekünk nem annak az „ízlése” számít, akit szeretnénk „megetetni” – 

hanem a sajátunk! Nos ez az, ami életképtelen, önző és eredménytelen. 

Egy másik, talán egyértelműbb példa a zenéhez kötődik. Nem biztos, hogy minden 

esetben valós szükséget tölt be az orgonával kísért korál éneklés vagy a fúvószene a 

fiatalok életében – vagy másik oldalról a dobbal, elektromos gitárral kísért rockos 

dicsőítés az idősebb generációk számára. 

Miből fakad, hogy gyülekezetek vagy missziók olyan célokat igyekszenek betölteni, 

amikre a célcsoportjuknak tulajdonképpen nincs is szükségük? 

Három általános okot meg tudok fogalmazni: 

1.) A TRADÍCIÓK 

Gyülekezetek sok tevékenységet csak azért végeznek, mert valaki valamikor 

kitalálta, és azóta még soha nem hagyták abba.  

A tradíció lényege, hogy amikor egy megoldási rendszer beválik, akkor mindaddig 

megtartjuk, amíg beválik. Ilyen esetben beszélhetünk jó tradíciókról – és ezeket 

őriznünk is kell. Amíg egy cselekvéssornak van valós hatása, és ez a hatás nagyobb, 

mint amibe belekerül, addig érdemes végeznünk. Azonban amikor nagyobb árat 

kell fizetnünk egy tradíció fenntartásáért, mint amennyit nyerünk vele – vagy 

amikor már csak keretek vannak, cselekvési minták, de a tartalom már rég nem 

működőképes, akkor a tradíció kártékonnyá vált, és minél hamarabb abba kell 

hagynunk! 
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Egy nagyon erőteljes bibliai példát látunk erre a 2Királyok 18,4-ben, Ezékiás királlyal 

kapcsolatban: 

Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, 

kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes 

készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak 

nevezték. 

A rézkígyó Isten hatalmas szabadításának eszköze volt Mózes idejében – de a 

királyok korában már nem! És az, hogy Izráel népe még mindig a rézkígyót imádta, 

bűnévé vált, és így megfosztotta a növekedésétől, az áldásától. A jövő érdekében 

össze kellett törni azt, ami régen működött. 

Láttam gyülekezetet kettészakadni az éneklési stílusok miatt. Megtért rengeteg 

fiatal, de a gyülekezet nem volt hajlandó tekintettel lenni rájuk, tiltották az „új” 

énekeket, és amikor dönteni kellett a tradícióik vagy a fiataljaik mellett, akkor a 

gyülekezet elidősödő tagsága megszavazta, hogy az énekeskönyveik fontosabbak, 

mint a megtért fiatalok – és közel száz fiatal hagyta el a gyülekezet, és épült be 

máshová.  

Ez szélsőséges példa – de sajnos igaz. A legtöbb csupán tradicionális okokból 

végzett gyülekezeti tevékenységnek nincs ennyire súlyos következménye. „Csak” 

annyi, hogy nem marad idő, kedv, erő olyan célok megvalósítására, amelyek valódi 

szükségeket tölthetnének be emberek életében. 

2.) A VEZETŐK ÖNZÉSE 

Ez az ok gyakran társul az előzőhöz – és legalább annyira nehéz beismerni, mint az 

előzőt. De gyakran fordul elő, hogy a lelkész vagy a vezetőség teológiai-, kegyességi 

vagy tradicionális beállítottsága miatt végez, vagy nem végez egy gyülekezet 

bizonyos feladatokat. Lehetséges, hogy a gyülekezet tagjai igényelnének egy 

komoly személyes lelkigondozói szolgálatot, de a lelkész inkább szeret a szószékről 

prédikálni, mint látogatni. A gyülekezetben emiatt esik a morál, ezért még több lesz 

a hitmélyítő, hogy a lelkész kompenzáljon – és a valódi szükségek betöltetlenek 

maradnak. Ez a vezetői önzés leggyakrabban a misszióval kapcsolatban ütközhetnek 

ki. Több helyen láttam, hogy a lelkész gátolja a gyülekezet missziós törekvéseit, 

vagy a presbitérium a lelkészét – mert mások az érdekeik, a megszokásaik, a 
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kultúrájuk, de voltaképpen egyszerűen nem akarnak lemondani a saját akaratukról 

és tetszésükről. A gyülekezet szolgálata ilyen okból is céltalanná, hatástalanná, 

irrelevánssá válhat. 

3.) A HOZZÁ NEM ÉRTÉS - A „PIACKUTATÁS” HIÁNYA 

Ez pedig „szerencsére” talán a leggyakoribb oka annak, hogy sok nem releváns 

tevékenységet végzünk – vagy az igazi szükségeket nem töltjük be. Remélhetőleg a 

tradíciók helyesen élnek tovább vagy hullnak a missziótörténet süllyesztőjébe, és 

önző vezetőkből is kevés van – a leggyakoribb ok inkább módszerbeli hiányosság – 

ezt pedig könnyű orvosolni! És ez nagyon jó hír! 

Az üzleti világban minden egyes termék bevezetését nagyon gondos piackutatás és 

előkészítés előzi meg. Túl sokan és túl gyorsan buktak el ennek a hiánya miatt! 

Vagyis ha egy vállalat egy új terméket akar piacra dobni, csak akkor teszi meg, ha 

meg van győződve a következőkről: 

 a termék valós fogyasztói szükséget tölt be 

 elegendő nagyságú felvevőpiacot tud mozgósítani a vállalat, hogy megérje 

a termék fejlesztése, gyártása és forgalmazása 

 rendelkezik a célcsoport eléréséhez szükséges kommunikációs és terjesztői 

csatornákkal 

 a termék megfizethető és elég vonzó áru ahhoz, hogy elegendő vásárlót 

mozgósítson 

 a termék átment a belső (vállalati) és külső (fogyasztói mintacsoportokon) 

végzett teszteléseken 

Egyetlen felelős vállalat sem kockáztatja a szervezeti hátterét, a munkásainak 

megélhetését, a hírnevét vagy a piaci részesedését olyan cél betöltése érdekében, 

amelyre a piacának egyszerűen nincs is szüksége! 

Ez alól mindössze egyetlen kivétel van, amikor annyira új a termék, hogy egy új 

szükség-kategóriát hoz létre, és nem csak a terméket, de a szükséget is a cég 

teremti meg a piacán. 
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Egyszóval ha valami új dologba akarunk kezdeni – vagy döntenünk kell egy régóta 

végzett tevékenység további fenntartásáról – akkor az első lépés, hogy felmérjük, 

valóban van-e rá szükség. 

Ennek a módja a lehet reprezentatív mintavétel – általában kérdőívek vagy 

közvetlen tesztelés formájában.  

Fordítsunk le ezt megint a gyülekezet életére nézve. 

Jómagam több gyülekezettel is végeztem kérdőívezést a közvetlen 

lakókörnyezetben élőkkel, ami abból állt, hogy akár egy héten keresztül is 

kérdőíveket töltettünk ki azzal kapcsolatban, hogy milyen jellegű szolgálatokat 

fogadnának el egy helyi gyülekezettől. 

A 2. MELLÉKLETBE becsatoltam egy ilyen kérdőívet, amit mi is használtunk – 

nyugodtan át is lehet írni, akár konkrét választási lehetőségeket is felkínálva. A mi 

kérdőíveinken ilyen kérdések voltak (csak néhány példaként): 

Ön szerint milyen a hívő emberek élete a nem hívőkéhez képest? 

O jobb 

O ugyanolyan 

O rosszabb 

Ön mit hiányol a mai keresztyén emberek / egyházak életéből (több válasz is 

lehetséges)? 

O a hitelességet 

O a nyitottságot, befogadást 

O a haladást a korral 

O a világ mindennapos életében való részvételt 

O a konkrét lelki segítséget a szükségben lévők felé 

O a konkrét fizikai/anyagi segítséget a szükségben lévők felé 

más egyebet: ..................................................................... 
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Ön mit vár a keresztyén emberektől / egyházaktól (több válasz is lehetséges): 

O azt, hogy felismerhetők legyenek 

O azt, hogy úgy éljenek, ahogyan beszélnek 

O szeretetet 

O útmutatást 

O konkrét segítséget 

O hogy meghallgassák és beszélgessenek önnel Istenről 

O imádságot 

O példamutatást 

más egyebet: ..................................................................... 

 

Egy másik módja a tesztelésnek és a „piackutatásnak” egy mintaalkalom 

megtartása, és annak a részletes kielemzése. Ha egy gyülekezet gondolkodik 

például ifjúsági istentiszteletek bevezetésén, akkor meg kell hirdetni egyetlen 

alkalmat – és minden padon kint hagyni egy pár kérdéses kiértékelő lapot, olyan 

kérdésekkel, hogy mennyire tetszett, szeretné-e, hogy rendszeresen legyenek ilyen 

alkalmak, stb. stb. A visszajelzések feldolgozása segíthet átlátni, hogy valóban van-e 

igénye ebben az esetben a gyülekezetnek egy más liturgiájú és stílusú istentiszteleti 

alkalomra, vagy ez még csak egy kiforratlan vezetői álom. 

Ha egy komolyabb evangélizációt szervezünk, és olyan előadót akarunk meghívni, 

akivel nincsen személyes tapasztalatunk, érdemes előbb egy ifjúsági alkalomra vagy 

vasárnapi igehirdetésre felkérni, és akkor nem fog meglepetés érni bennünket 

akkor sem, amikor már nem csak a gyülekezet tagjai, hanem azok nem hívő 

ismerősei, rokonai, barátai ülnek majd a padokban. 

És még egy példa, amit én is rendszeresen gyakoroltam szolgálatom során: 

érdemes időnként megkérdezni a gyülekezet tagjait, milyen témákról szeretnének 

tanításokat, prédikációkat hallani az istentiszteleteken vagy bibliaórákon. Ez is 

„piackutatás” a maga nemében. Sok esetben jelentősen megnöveli a 

látogatottságot az, ha a látogatók tudják, hogy olyan témáról lesz szó, ami 

személyesen őket is érdekli vagy érinti. De hogy mik ezek a témák, azt tőlük kell 
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megtudnunk. Ehhez ki lehet tenni egy dobozt a kijárat mellé, vagy létre lehet hozni 

egy fórumot a gyülekezeti honlapon – a lényeg, hogy hirdessük, mondjuk el, miért 

fontos ez, és bátorítsuk a gyülekezetünk tagjait, hogy merjék megfogalmazni a 

kérdéseiket és leírni a szükségeiket. 

2. A projekt reális és megvalósítható 

A komolyabb üzleti és civil szférában egy tervezett projekt megvalósításáról 

csak akkor döntenek érdemben és felelősen, ha egy megvalósíthatósági 

tanulmány készül róla. A külső szemlélő szemében – főképp keresztény 

körökben, ahol talán még nem sok ilyesmi született – ez felesleges 

túlbonyolítása lenne az amúgy is leterhelő feladatainknak, azonban hosszú 

távon is fenntartani kívánt, jelentősebb emberi- vagy anyagi forrásokat lekötő 

projekteknél nagyon is hasznos segítséget jelenthet a tervezésben. Ez 

tudatosság és felelősség kérdése – és az erre való „ránevelés” fontos 

célkitűzése ennek a kiadványnak is. 

Térjünk tehát vissza a „megvalósíthatósági tanulmány” elkészítéséhez. Erre 

vonatkozóan számos kidolgozott módszertan létezik. Az alábbiakban 

általánosan foglaljuk össze a tanulmány készítésének lépéseit, a tanulmány 

célját és legfontosabb elemeit. 

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének célja, hogy megfelelő 

információt nyújtson a döntéshozók számára ahhoz, hogy azok megalapozott 

döntést tudjanak hozni a további finanszírozásra és megvalósításra javasolt 

projekt elfogadásáról, módosításáról, illetve elvetéséről. Voltaképpen egy 

gyülekezet vagy szervezet vezetőségének ez egy fontos feladata lenne, és csak 

olyan célokat, konkrét terveket lenne szabad a gyülekezet elé hozniuk, 

amelyeket megfelelő módon előkészítettek. Újra el kell mondanom, hogy ez 

Isten munkájának az emberi oldala, a saját felelősségünk és szerepünk 

komolyan vételét jelzi. 

A megvalósíthatósági tanulmány feladata a kiválasztott projekt 

megalapozottságának és életképességének vizsgálata. A tanulmány 

elkészítésének eredménye a javasolt projekt relevanciájának, 

megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelése. Vagyis nem vágunk 
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bele „ész nélkül” semmiféle vízió, „látás”, prófécia, kijelentés, ötlet 

megvalósításába, ha az a gyülekezet jelentős részét, életét és forrásait érinti, 

hanem becsületesen, Bibliával a kezünkben, imádságos szívvel – de megfelelő 

józansággal, ahogy egy ismert keresztény szerző szokta mondani, a megszentelt 

józan ész fennhatósága alatt megvizsgáljuk, hogy megvalósítható-e. Ha mindezt 

többen és írásban végezzük, akkor ez már egy „megvalósíthatósági tanulmány”. 

Az ilyen elemzések elkészítése során legalább két, de inkább több, az eredeti cél 

megvalósítását szolgáló alternatíva meghatározása, specifikációja, 

összehasonlítása történik meg, olyan információkat nyújtva, amelyek elősegítik 

a végső döntést. 

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének lépései 

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az alábbi lépéseket foglalja 

magában – a Norvég Alap mintája alapján: 

 

8. lépés: 

A projekt megvalósíthatóságának és 

fenntarthatóságának értékelése 
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7. lépés: 

Gazdasági-társadalmi hatások elemzése 

6. lépés: 

Környezeti hatások elemzése 

5. lépés: 

Pénzügyi elemzés 

4. lépés: 

A projekt megvalósításának elemzése 
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3. lépés: 

Alternatív megoldások elemzése 

2. lépés: 

A szükséglet vizsgálata, amelyre a projekt reagál 

1. lépés: 

Jelenlegi helyzet vizsgálata 

0. lépés: 

Projektötletek kidolgozása 

 

Ezek ugyan csak címszavak, de remélhetőleg már ennyiből is átlátható, milyen 

szempontokra érdemes odafigyelni. A mi esetünkben a megvalósíthatóság azt 

jelenti, hogy nagyon komolyan elemeznünk kell: 

 a rendelkezésre álló erőforrásainkat (emberek, készségek, eszközök, 

pénz, idő, stb.) 

 a projekt megvalósulásának hatását a gyülekezetünkre nézve 

 a projekt megvalósulásának eredményeit a célcsoportra nézve 

 a fenntarthatóság és folytatás lehetőséget 

 a megvalósítás módjának alternatíváit 

Mivel a keresztény vezetők jellemzően túlterheltek, szeretnék és szeretik a rájuk 

bízott döntéseket leegyszerűsíteni és lerövidíteni. Ez azt jelenti, hogy amikor egy 

problémával találják szembe magukat, akkor általában az első, legfeljebb az első 

három eszükbe jutó alternatív megoldás közül választanak. Azonban a 

döntéskészséget javító kutatások és trénerek szerint egy problémát addig nem 

lenne szabad elkezdenünk megoldani, amíg legalább 15-20 alternatív megoldást 

nem gondoltunk végig – mivel az igazán jó megoldások általában nem azok, amik 

legelőször eszünkbe jutnak. Tizenöt-húsz különböző megoldáshoz azonban már sok 

idő és komoly szellemi munka szükséges. Ezután mindegyik szóba jöhető 
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alternatívát meg kell vizsgálnunk a megvalósíthatóság szempontjából, és csak 

azután dönthetünk felelősen. Legalábbis így működik ez ott, ahol a döntéseket és 

azok következményeit a vezetők komolyan veszik. És ha egy cipőgyár megteszi ezt 

egy új lábbeli piacra vezetésekor, hogy ne tennénk meg mi is, amikor embertársaink 

üdvösségéről van szó! Az ilyen téren tapasztalható hozzáállásunk mutatja meg 

igazából, mennyire is vesszük komolyan a ránk bízott küldetés felelősségét – mert 

mennyivel többre vagyunk hívva, mennyivel jelentősebb erőforrásokkal (emberi 

életekkel) sáfárkodunk, miközben Isten országát építjük?! 

3. Jól átgondolt és következetes 

Bár a megfogalmazásból úgy tűnik, mintha ez a pont is az előzőről szólna, azonban 

mégis kicsit másról van szó. Az, hogy egy kitűzött cél reális és megvalósítható-e, a 

célról szól. Az egész „előtanulmány” abból a célból készül el, hogy választ adjon arra 

a kérdésre, hogy a cél, amit kitűztünk, elérhető-e. Itt azonban már nem a célról, 

hanem a megvalósítás módjáról van szó. 

Nézzük egy példán keresztül:  

A gyülekezet elhatározza, hogy elindít egy missziós nyugdíjasklubot. A második 

pontban, amikor a projekt reális megvalósíthatóságát vizsgáljuk, akkor olyan 

kérdésekre keresünk választ, hogy el tudjuk-e érni a nyugdíjasokat, valós szükségük 

van-e egy ilyen klubra, rendelkezésre áll a megfelelő helyszín, van-e felkészült 

vezető, akire rá lehet bízni a klub koordinálását, tudunk-e mozgósítani megfelelő 

számú önkéntest a szolgálat végzésére, stb. stb. Tehát számba vesszünk minden 

feltételt és részletet, ami befolyásolhatja, hogy reálisan el tudjuk-e érni a célunkat 

vagy sem. 

Ezután hozzá kell látnunk a projekt részleteinek kidolgozásához. És ez a harmadik 

jellemzője a jó projektnek pontosan erről szól. Hogy ha megvan minden szükséges 

hozzávaló, akkor azt képesek vagyunk-e úgy elrendezni, hogy abból a kívánt 

eredmények megszülethessenek. Ezt nevezhetjük voltaképpen helyes, átgondolt, 

következetes erőforrás-gazdálkodásnak.  

Ha még egy illusztráció is befér ide, akkor a megvalósíthatóság azt jelenti, hogy a 

szakács rendelkezik-e a finom és tápláló étel minden hozzávalójával, a megfelelő 
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főzőeszközökkel – a jól átgondolt, hozzáértő, következetes megvalósítás pedig azt 

jelenti, hogy képes mindezek felhasználásával meg is főzni az ízletes levest. 

Visszatérve a nyugdíjasklubhoz: ha betervezünk egy rendszeres klubfoglalkozást 

péntek délutánra a gyülekezeti terembe, de elfelejtünk egyeztetni az ifjúsági 

vezetővel, aki tudja, hogy a fiatalok akkor szoktak próbálni – akkor ez 

következetlenség. Ha meghatározunk egy bizonyos anyagi keretet a nyugdíjasklub 

működésére, de nem tesszük lehetővé, hogy ez az összeg időben rendelkezésre is 

álljon a szervezőknek, akkor ez következetlenség. Ha megtervezünk egy szabadtéri 

programot, de nem tervezünk mellé egy alternatív lehetőséget rossz idő esetére, 

akkor ez átgondolatlan, következetlen tervezés. Itt tehát erre kell gondolni: nem 

csak a célokat kell helyesen kitűzni, de az oda vezető út minden egyes lépését is a 

tőlünk telhető legteljesebb módon biztosítanunk kell. És ha megtettük, akkor 

nyugodt szívvel imádkozhatunk jó időért is! 

4. Az eredményei mérhetőek 

Nagyon lényeges jellemzője minden sikeresen lezárt projektnek az, hogy a kitűzött 

cél pontosan megfogalmazott és mérhető, annak elérése objektíven ellenőrizhető. 

Ez különösen azért tűnik kényes kérdésnek, mert a mi esetünkben a célok általában 

lelki jellegűek. Vagyis nyilván nem határozhatjuk meg azt, hogy egy evangélizáción 

hány embernek kell megtérnie – ez abszurd lenne. És mivel általában ez a példa jut 

eszünkbe, itt meg is állunk, hogy ezzel a kérdéssel becsületesen 

szembenézhessünk. Az ugyanis igaz és jogos, hogy nem határozhatjuk meg a 

megtérések számát. Ez Isten Szentlelkének a munkája – bár a Bibliában találunk 

nem kevés utalást és tanítást azzal kapcsolatban, hogy igenis van hatásunk a 

missziómunkánk eredményességére vagy eredménytelenségére vonatkozóan is. De 

most hagyjuk ezt, mert ennél sokkal kézzelfoghatóbban is be lehet mutatni, mit is 

jelentenek a mérhető eredmények – akár a legkevésbé mérhetőnek tartott 

missziómunka terén is. 

Azt valóban ne akarjuk meghatározni, hányan térjenek meg. De azt igenis mondjuk 

ki nyíltan, hogy az a célkitűzésünk, hogy az evangélizáción vegyen részt x számú 

olyan nem hívő ember, aki gyülekezetünk valamelyik tagjának rokona, ismerőse, 

barátja, munkatársa. Azt kitűzhetjük célként, hogy csak azok jöjjenek – akár 

jöhetnek (!) el a gyülekezet tagjai közül egy kifejezetten evangélizációs jellegű 
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alkalomra, akik hoznak magukkal valakit, aki még nem járt gyülekezetben. Ezek már 

igenis mérhető, és el is várható célok – ha egy gyülekezet legalábbis komolyan 

gondolja a saját evangélizációs célkitűzéseit!  

Ha elkezdünk ezzel a projekt-szemlélettel evangélizációt tervezni, az azt jelentené, 

hogy már hónapokkal a meghirdetett időpont előtt elkészül minden terv, kiosztják a 

feladatokat, megkezdődik a felkészülés. Mindenki tudja, mi a dolga, és teszi is azt. 

És a gyülekezet meghirdeti, hogy a célkitűzése mondjuk 50 nem hívő ember 

személyes meghívása erre az alkalomra. Arra, hogy a gyülekezet teljesíteni tudja ezt 

a célkitűzést, van két hónapja. Ha konkrét számokat és határidőket rendelünk a 

céljaink mellé, akkor ez azt jelenti, hogy egy hónappal a rendezvény előtt már 

kellene huszonöt „ígérvénnyel” rendelkeznünk. Két héttel az alkalom előtt már a 

minimum negyven konkrét látogató várja a nagy napot. Ez ellenőrizhető. Nyilván 

ehhez kell a részletes elérési terve ezeknek az embereknek, ez a projekt-tervezés 

feladata, aminek számtalan eleme van, a tanítástól a bátorításon keresztül a 

példamutatásig – de a lényeg, hogy nem a vendégelőadó előtt fog kiderülni az, 

hogy a gyülekezet tagjain kívül voltaképpen szinte senki nem jött el az 

evangélizációra, legalábbis abból a célcsoportból, akiknek szerveztük. Mert én már 

jártam így. Evangélizálni hívtak meg, és egyetlen (!) kívülálló sem volt a 

gyülekezetben, pedig több hónapig készültek rá a testvérek. De nem voltak célok, 

nem voltak konkrétumok, természetesen „imádkozzunk testvérek és hívogassunk” 

– de ez nem mérhető. Sokszor ezen múlik egy rendezvény sikere. És hadd mondjam 

azt, hogy a „világban” ezt bármelyik rendezvényszervező megcsinálja, csak mi 

vagyunk annyira nagyvonalúak – vagy felelőtlenek – hogy még ennyit sem teszünk 

meg annak az evangéliumnak a célba juttatásáért, ami a hitünk szerint 

embertársaink örök életét hívatott megváltoztatni! 

És hogy mekkora legyen ez a szám egy-egy ilyen esetben? Ennek a reális 

meghatározásához szükséges az előző két pont becsületes biztosítása. 

És még csak annyit, hogy ez a felelőtlen nagyvonalúság magyar sajátosság. Sok 

nyugati gyülekezetben teljesen természetesen beszélnek akár evangélizációs 

programok kapcsán is konkrét számokról. Nem a megtértek számáról, hanem a 

meghívottak számáról. Mert hogy megtérnek-e vagy sem, az nagy részben múlik a 

Szentlélek munkáján is. De hogy egyáltalán eljönnek-e vagy sem – akár tudomásul 

vesszük, akár nem, ez bizony főképpen rajtunk múlik! 
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A mérhető, ellenőrizhető célokban való megfogalmazás az élet minden területén 

teljesen általános és természetes. Tisztában vagyunk azzal, hogy nyolc órát kell 

naponta dolgoznunk, hogy egy munkahelyen hány munkadarab elkészítése van a 

teljesítendő munkatervben, hogy egy feladat elvégzésének van határideje, hogy a 

főnökünk nem csupán dísznek van, hanem el is számoltathat a munkánk 

minőségéről, és ha nem teljesítünk megfelelően, akkor elveszítjük akár a 

munkánkat, és ezzel együtt a megélhetésünket is. Sajnos a gyülekezetekből sokszor 

hiányzik ez a fajta komolyság. És mivel nincsenek objektív elvárások, ezért nincs is 

súlya egy gyülekezethez való tartozásnak, vagy az elvállalt szolgálatok 

elvégzésének. 

Ismerek olyan gyülekezeteket, ahol a lelkésszel szembeni legfontosabb elvárás, 

hogy olyan felkészült legyen a vasárnapi istentiszteleteken, hogy megfogja a 

látogatókat. És nem arról van szó, hogy a lelkész értékét a megtérők határozzák 

meg – hanem arról a hozzáállásról és valós gyülekezeti berendezkedésről, hogy a 

lelkész minden egyes igehirdetésére (hetente) 25-30 órát készül (!), és ebbe 

beletartozik az imádkozás, a személyes igetanulmányozás, a továbbképzéseken 

való részvétele – ÉS hozzátartozik, hogy a gyülekezete erre biztosít neki időt és 

forrásokat. Vagyis nem várja el, hogy emellett még heti húsz órában 

adminisztráljon, ugyanennyiben látogasson, ugyanennyiben vágja a füvet a 

templomkertben, stb. stb. És ez a gyülekezet növekszik is. 

Mérhető eredmények, mint célok. Ez nem bűnös, világias vagy kishitű hozzáállás, 

hanem felelős!  Enélkül a projekt nem több mint álmodozás és elképzelés. De nem 

valósítható meg, nem értékelhető, voltaképpen nem „projekt”. 

Ha azonban…  

 helyes célokat tűzünk ki, mert meggyőződünk arról, hogy megvalósíthatók, 

mert rendelkezésre áll minden feltétel, ami ahhoz kell, hogy ami rajtunk 

múlik, azt megtegyük,  

 ha nem sajnáljuk az időt és munkát arra, hogy a megvalósítás sokféle 

alternatíváját számba véve megtaláljuk a számunkra az adott helyzetben 

leginkább megfelelőt,  

 ha a legnagyobb gondossággal és következetességgel felépítjük a 

megvalósítás teljes lépéssorát 
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…akkor nem kell félnünk kimondani, hogy mit is várunk tulajdonképpen mindettől. 

A mérhető és ellenőrizhető eredmények nyilvános kifejezése fogja megadni a súlyát 

és komolyságát a terveinknek, és ez tesz felelőssé és elkötelezetté a kitűzött célok 

megvalósítása felé is. 

5. A költségvetése megtervezett és reális 

A jó projektnek saját költségvetése van – amely természetesen beintegrálódik a 

szervezet egészének költségvetésébe. 

MINDEN projektnek önálló költségvetése van – még a legkisebbeknek is! Ez megint 

nem túladminisztrálása a dolgoknak, hanem józan és felelős hozzáállás, ami minden 

vezetőtől elvárható. 

Hogy miképpen kell költségvetést készíteni, arról a következő fejezetben lesz szó. 

Itt, a projektek minőségi jellemzőinél annyit kell megjegyeznünk, hogy a 

költségvetésnek megalapozottnak, betarthatónak és a kockázati tényezőkkel 

számolva is biztosítottnak kell lennie ahhoz, hogy a projekt megvalósítható legyen. 

És még egy fontos szempont: a projekt felépítés során meg kell határozni, ki felel a 

projekt költségvetésének betartásáért és az azzal való elszámolásért. 

6. A munka megosztása világos 

Kevés egyszemélyes projekt létezik – még egy gyülekezet életében is. A feladatok 

összetettek, és mivel a gyülekezetek, keresztény szervezetek elsősorban emberek 

felé szolgálnak, ez a szolgálat általában több, néha kifejezetten sok ember 

közreműködését igényli. A jó projektben részletesen megtervezett minden egyes 

részmunka 

 pontos és részletes leírása, mint elvárás 

 a részmunkáért felelős legmegfelelőbb (!) személy megtalálása, felkérése 

és szükség esetén felkészítése, folyamatos motiválása 

 a részmunkához szükséges speciális források és feltételek megteremtése 

 a részmunka elvégzésének határideje 

 a „leadandók” ellenőrzéséért felelős személy, a részmunka „átvevője” 

 a kockázati tényezők, és azok hatásai a projekt egészére nézve 
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A gyülekezeteknek, civil szervezeteknek a céljaik elérésében meg kell küzdeniük egy 

nagyon speciális emberi tényezővel, ami például az üzleti szektorban teljesen 

másképpen működik: méghozzá azzal a ténnyel, hogy a célok elérésébe bevont 

emberek legnagyobb része a feladatait „szívességből”, anyagi ellenszolgáltatás és 

így egzisztenciális felelősség nélkül vállalja. Tehát mi önkéntesekkel dolgozunk. 

Ennek – most sarkosan szervezet-fenntartási és projektcél szempontból – 

kétségtelen előnye, hogy sokkal kisebbek a befektetési szükségek, azonban ez 

éppúgy hátrányává is válhat mindennemű önkéntességen alapuló munkának. 

Vagyis arról van szó, hogy amiért megfizetnek bennünket, főképpen ami az 

egzisztenciánkra is hatással lehet, akár pozitív vagy negatív módon, azt sokkal 

nagyobb felelősséggel, odafigyeléssel, komolysággal és prioritással kezeljük, mint 

amit azon felül, önként vállalunk. Ez legélesebben éppen az önkéntes munkatársak, 

„szolgálók” bevonásánál jelentkezik – és ezt a tényt mindenképpen bele kell 

kalkulálni a gyülekezeti- és missziós projektek munkamegosztásába! Vagyis nagyon 

komolyan meg kell vizsgálni az önkéntes munkatársaink elkötelezettségét, 

terhelhetőségét, és különösen ezen a területen jó, ha mindig túlbiztosítjuk 

magunkat.  

Példa: egy gyülekezetnek át kell rendeznie a termét egy speciális missziós 

programhoz, és erre két órányi időt szán. Felméri, hogy a feladat időben (!) és 

igényesen (!) történő elvégzéséhez szükség van tíz emberre. Mi szokott ilyenkor 

történni? A lelkész kihirdeti a szószékről, hogy ekkor és itt segíteni kell, egy órával a 

munka előtt megkezdődik a lázas telefonálgatás, jó ha öt ember eljön, akik ugyan 

megcsinálják a feladatot, de kimerültek, stresszesek lesznek, lehet, hogy csúszni is 

fognak, és valószínűleg nem lesz olyan, mintha időben és megfelelő létszámban 

végezték volna el a feladatot. És nyilván ettől még meg lehet tartani a programot, 

„csak” az az öt ember nem fog rajta részt venni olyan lelki- és fizikai állapotban, 

ahogyan egyébként részt vehetett volna, és ha legközelebb megint önkénteseket 

kér a lelkész, azonnal összerándul a gyomruk, mert rossz érzéseket kelt bennünk ez 

a korábbi tapasztalat. 

Amikor egy gyülekezetre, akár alapítványra, szervezetre jellemző az, hogy 

megtiszteli az önkénteseit azzal, hogy komolyan felkészül arra a munkára, amit a 

bevonásukkal el akar végezni, biztosítja az elegendő számú munkatársat, mert 

komolyan veszi és bebiztosítja a toborzást is, komolyan megszervezi a munkák 
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elvégzésének minden fázisát, akkor az önkéntesek szívesen fognak csatlakozni az 

ilyen projektekhez. Ahol azonban fejetlenség, következetlenség, szervezetlenség és 

ellenőrizhetetlenség van, az nagyon demotiválja a munkatársakat, és az 

önkéntességet tápláló elkötelezettség és lelkesedés pillanatok alatt el tud 

párologni. 

A végszó: mivel nem fizetünk azoknak, akikre feladatokat bízunk egy gyülekezetben 

vagy missziós szervezetben, nagyon meg kell becsülnünk minden egyes percet, amit 

az idejükből nekünk adnak. Tartozunk nekik is azzal, hogy a legtöbbet hozzuk ki 

ezekből a percekből és órákból – ehhez viszont nagyon komolyan meg kell 

terveznünk, hogy mivel és hogyan fog eltelni ez az idő. Ha az önkéntes munka 

gyümölcsöző, akkor az önkéntesek elkötelezettsége erősödik. Ha meddő – és főleg, 

ha egyértelműen a mi szervezetlenségünkből és hiányosságainkból fakadóan az – 

akkor csökkenni fog. 

7. A kockázatai ismertek 

Ugye emlékszünk még hogyan definiáltuk a projektet: bizonyos célok és 

eredmények megvalósítására tervezett változás. Márpedig ha változásról 

beszélünk, akkor be kell ismernünk, hogy egyszerűen nem tudunk minden változást 

előidéző okot az ellenőrzésünk alatt tartani, és ebből fakadóan MINDIG számolnunk 

kell bizonyos kockázatokkal egy projekt tervezése és megvalósítása során. 

Ezeknek a kockázatoknak alapvetően két típusa van. 

Az első típusba azok a kockázatok tartoznak, amelyekkel a megvalósítás során, az 

eredmény eléréséig találkozhatunk. Ezek a kockázatok tehát az eredményekre 

vannak hatással. 

Rengeteg tőlünk teljesen független, külső – és tőlünk függő, belső kockázati 

tényező befolyásolhatja egy projekt megvalósulását. Ez a két altípus. 

Külső, tőlünk teljesen független kockázati tényezők közé lehet sorolni az olyan 

tényezőket, mint például az időjárás, a munkatársak megbetegedése, műszaki 

hibák, amik késleltetik vagy akár meggátolják egy részfeladat elvégzését. Az ilyen 

kockázatok azért „külsők”, mert általában nem mi okozzuk őket, sok esetben 

egyáltalán nem tudunk rájuk hatással lenni. De éppen ezért számolnunk kell velük, 
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különben akár el is bukhat a projektünk! Gondoljunk csak arra, hogy egy szabadtéri 

rendezvény szervezése során nem gondolunk esőnapra. 

A belső kockázatok azok, amik már teljes mértékben tőlünk függnek. Belső 

kockázat, ha egy bizonytalan személy kerül be a projekt gépezetébe, akiről nem 

vagyunk 100% biztosan meggyőződve, hogy megfelelően vagy időben el tudja 

végezni azt, amivel meg szeretnénk bízni. És nem arról van szó, hogy akkor ne 

bízzuk meg, hanem csupán arról, hogy számoljunk azzal a kockázattal, hogy a 

gyenge láncszemek elszakadnak, akár anyagi, akár személyi téren, és legyünk 

felkészülve az ilyen esetekre is. 

A kockázatok másik nagy típusa nem a célok elérésére van befolyással, hanem a 

következmények nem tervezett hatásaiból fakadnak. Ezek a kockázatok tehát a 

célok elérése után jelentkezhetnek. Például bizonyos szükségekre reagálva 

elindítunk egy új házicsoportot. Ez egy komoly projektje lehet egy gyülekezetnek, 

hiszen ha jól akarja csinálni, akkor megkeresi és felkészíti az új csoport vezetőjét és 

helyettesét, rendelkezésükre bocsát segédanyagokat, megtervezik a házicsoport 

tematikáját, programjait, gondoskodnak a helyszínről, vendéglátásról, stb. stb. 

Azonban fel kell mérni azt a kockázatot, hogy amennyiben megvalósul a terv, és 

beindul egy új házicsoport, nem lesz-e elszívó hatással más csoportokra? Ez 

kockázat, amire felkészülhetünk, de nem zárhatjuk ki, mivel nem tilthatjuk meg 

embereknek, hova menjenek vagy ne menjenek közösséget ápolni. Azonban nem 

egy gyülekezetben okozott nagyobb kárt, mint hasznot egy-egy új kiscsoport vagy 

program elindítása pont amiatt, hogy a „sikerességből” fakadó kockázatokat nem 

vették figyelembe és nem készültek fel rájuk. 

MEGJEGYZÉS: ezzel a témával kapcsolatosan lásd még a Szponzori 

kockázatelemzés című fejezetet illetve a 3. számú mellékletet is! 

8. A projekt fenntartható 

Egy alkalommal megkeresett egy lelkész, hogy adjak tanácsot neki a 

gyerekmunkával kapcsolatban. Elmondta, hogy a gyülekezete minden nyáron 

szervez egy kéthetes napközis gyerektábort, ahová el is hozzák a szülők a 

gyerekeket, de azután gyakorlatilag többé nem is látják őket. Sem a szülőket, sem a 

gyerekeket. Nem érti, miért nem jönnek vasárnaponként istentiszteletre, és miért 

nem épülnek be a gyülekezetbe. 
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Miközben beszélgettünk, kiderült, hogy tulajdonképpen a gyülekezetben nincs 

egyetlen gyermek sem! Szó szerint, egyetlen olyan család sem, ahol legalább egy 

gyerek lenne! Emiatt nincs is vasárnapi iskola, sem semmilyen más gyerekprogram. 

Minek is lenne, nincs kinek. Viszont nyáron van napközi. Azonban hiába is jönnének 

el a gyerekek vasárnap a templomba, nem találnak olyan lehetőséget, ami rájuk 

van szabva. Ha egy család eljön látogatóba, azzal fog szembesülni, hogy nincs 

egyetlen olyan család sem, akiknek a gyerekével a gyerekük megismerkedhetne. 

Egyszóval a napközi ebben a gyülekezetben nem egy fenntartható szolgálat – 

egyszerűen hiányzik hozzá a gyülekezeti háttér, pontosabban hiányoznak a 

gyülekezetből a gyerekek és a szülők. 

Másik példa. 

Létezik a gyülekezeti evangélizációnak egy speciális formája, elsősorban 

kisegyházaknál elterjedt: ez a sátoros evangélizáció. Ez abból áll, hogy van egy 

bérelhető nagy „cirkuszi” sátor, amit a gyülekezet felállít a városának, 

településének egyik frekventált helyén, és egy hétégén vagy akár egy egész héten 

keresztül folyamatosan programokkal tölti meg. Én is sok ilyen sátoros 

evangélizáción vettem részt, látogatóként és előadóként egyaránt. Az ilyen 

evangélizációs alkalmakra meg szoktak hívni keresztény könnyűzenei együtteseket 

vagy például bűvészeket. Ez eddig rendben is volna, az ilyen alkalmak általában sok 

érdeklődőt tudnak mozgósítani. Azonban véget ér az evangélizációs hét, elbontják a 

sátrat, hazamennek a meghívott vendégelőadók, és a gyülekezetnek tovább kell 

élnie az életét, amelyben egyáltalán semekkora szerepe nincsen azoknak a 

dolgoknak, amelyek a sátoros héten megjelentek. Nincs többé gitár vagy dob, csak 

régi énekek, nincs többé bűvész a gyerekeknek, mert a varázslás az bűn, és kiderül, 

hogy a gyülekezet hétköznapi élete és a sátorban bemutatott kínálata között elég 

jelentős szakadék húzódik. Vagyis az evangélizáció csak „reklámfogás” volt, mert a 

gyülekezet hétköznapi élete nem olyan, mint amit ott mutatott magáról. És sokan 

csalódnak az első istentiszteleten, mert valami olyasmit várnak, amit a sátorban 

tapasztaltak – de egészen mást kapnak helyette.  

Ez is lehet egy példa a nem fenntartható szolgálatra vagy tevékenységre. Itt arról 

van szó, hogy olyan típusú tevékenységet nem érdemes „reklámozni”, ami ránk 

nem jellemző, amit mi nem szoktunk vagy nem tudunk folyamatosan is vállalni.  
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A fenntarthatóság harmadik dimenziója pedig a hosszú távú működtetése egy 

programnak. Általában ez a kritikus pont. Mert minden újdonságnak van egy 

lelkesítő, mozgósító hatása – azonban amikor elmúlik az újdonságértéke, akkor 

sokszor a lelkesedés is alább hagy.  

A fenntarthatóságot éppúgy tervezni kell, mint minden más elemét egy 

tevékenységnek. Ebből a szempontból is nagyon lényeges a projekt-szemléletnek az 

időtartamokhoz és határidőkhöz való ragaszkodása. Vagyis ha tudjuk, hogy egy 

programot hetente egy teljes éven át fenn kell tudnunk tartani, akkor egészen 

másképpen kell munkatársakat toboroznunk hozzá, mintha csak azt mondjuk, hogy 

kinek van kedve egy új szolgálathoz csatlakozni. „Kedve” sok embernek lesz – egy 

éves elkötelezettséget azonban már nem sokan fognak és tudnak hozni! 

A fenntarthatósághoz a következő szempontokat kell mérlegelni, vagy ha 

másképpen fogalmazunk, az alábbi feltételeket kell biztosítanunk: 

 Meg tudjuk-e ismételni a megvalósított feladatot – ha annyira sikeres, hogy 

szükség, igény lenne rá? Ez sok mindent elárul azonnal egy program 

fenntarthatóságáról. 

 Rendelkezésre állnak-e a fenntartáshoz szükséges emberi és anyagi 

erőforrások – azon az időkereten belül, amelyre terveztük és optimalizáltuk 

a projektünket 

 Világos-e minden résztvevő számára, hogy mi fog történni a projekt 

lezárása után? 

 Meg van-e tervezve a sikeres projekt eredményeként létrejövő 

többletérték felhasználásának módja? Vagyis ha evangélizációt tervezünk, 

akkor mi fog történni a megtérőkkel? Ha gyerektábort szervezünk, hova 

hívjuk őket a tábor után? Ha sátoros evangélizációt szervezünk, miben fog 

hasonlítani ahhoz a légkörhöz az első-második-harmadik vasárnapi 

istentiszteletünk? 

 Biztosított-e a tartalékforrás a projekt hosszú távú működtetéséhez? Vagyis 

ha bármilyen okból kiesik a filmklubot vezető fiatal, akkor van-e helyettese, 

aki be tud ugrani, és hasonló színvonalon le tudja vezetni az alkalmat? Ha 

gyesre megy a gyerekcsoportot vezető anyuka, lesz-e, aki át tudja venni a 

csoportját? 
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A fenntarthatóság egyrészt a forrásokkal való felelős gazdálkodás miatt lényeges, 

másrészt a jó lezárás miatt. Túl sok nagyszerű evangélizáció ért véget azzal az 

eredménnyel, hogy fél-egy év távlatában egyetlen emberrel sem növekedett a 

gyülekezet létszáma, mert az evangélizáció csak egy pontszerű érintés volt, amit 

nem követett semmiféle kapcsolatépítés, kapcsolattartás, folyamatos és személyes 

utógondozás. 

Ugyanígy alapítvány vagy szervezet esetében is a fenntarthatóság mindig egy 

konkrét (projekt)cél elérésére adott reakciónkat jelenti – amire már akkor fel kell 

készülnünk, amikor még csak a célig vezető utat tervezzük! 

3. A projekt életciklusa 

Minden projekt élete felrajzolható egy lineáris időgörbére, amelynek jól 

meghatározható lépései vannak. Ha ezeket a lépéseket egymás mögé tesszük, 

megkapjuk a projekt életgörbéjét. 

Fontos, hogy akár tudatosítjuk ezt, akár nem, négy alappillére minden projekt 

életciklusának ugyanaz: 

 

Nézzük sorban ezt a négy életciklust: 

1. Definiálás 

Ez a ciklus a projekt-ötlet kipattanásától kezdődik, és addig tart, amíg a projekt 

megvalósításáról döntés nem születik. Vállalati kontextusban a definiálást az 

úgynevezett „projektalapító okiratban” rögzítik – vagyis le is írják, hogy mit, milyen 

okból vagy milyen cél elérése végett, milyen keretek között kívánnak megvalósítani. 

A projektalapító okirat aláírása fogja megadni a projekt létjogosultságát és súlyát – 

ettől kezdve már nem csupán valakinek az ötlete, hanem a szervezet közös feladata 
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és felelőssége. A projekt-okiratot minden érintett döntéshozó és vezető aláírja. Ez 

tehát a küldetés- vagy célnyilatkozat, amely kijelöli az irányt, és útnak indítja a 

csapatot a megvalósítás felé. 

2. Tervezés 

Vannak olyan projektek, amelyeknél az alapos és felelős tervezés sokszor több időt 

vesz igénybe, mint maga a megvalósítás. A tervezés fázisába tartozik bele a 

piackutatás, a pozícionálás, a „termék- vagy szolgáltatásfejlesztés” – vagyis nagyon 

alaposan meg kell terveznünk a megvalósítás kereteit és módszereit. Erről fog 

szólnia következő fejezet legnagyobb része. 

A definiálás és a tervezés a projekt induló fázisa. 

3. Megvalósítás 

Ebben az életciklusban történik a jóváhagyott terv megvalósítása.  

4. Lezárás 

Ezt a fázist szokták leginkább elhanyagolni, pedig ugyanolyan fontos, mint az első 

három. A lezárás három funkciót tölthet be:  

1.) Átlépés a következő szakaszba – vagyis egy újabb kapcsolódó projektbe 

– például egy termékfejlesztés lezárása azt jelenti, hogy beindulhat a 

működtetés. Gyülekezeti viszonylatban „termékfejlesztés” az ifjúsági 

zenekar felkészítése, hangszerelése, próbája – és amikor mindez megvan, 

akkor a következő – önálló projektfeladat maga a szolgálat. 

2.) A sikeres befejezés megünneplése – ami fontos a munkatársak és a 

megrendelő motiválására. Erről később lesz szó részletesen az egyéni 

támogatásgyűjtésről szóló részben. 

3.) A projekt sikereinek, nehézségeinek és hibáinak kielemzése annak 

érdekében, hogy a szervezet abból profitáljon, és a jövőbeli projektjeit még 

sikeresebbé tudja tenni. 

A lezárás a missziós projekteknél talán a legkritikusabb – mindhárom szempontból! 

Az utógondozás megszervezése sok missziós projekt sikerét tette kérészéletűvé, a 
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munkatársaink, önkénteseink honorálásának elmaradása, hogy sokszor még csak 

eszünkbe sem jut semmi ilyesmi, túl sokszor eredményez kiégést és rövid távú 

elkötelezettséget, egy-egy missziós projekt utólagos kielemzésére pedig alig láttam 

még példát gyülekezetekben. 

KIEGÉSZÍTÉS: 

Jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy az egyes ciklusok általában ugyanolyan típusú 

alciklusokra bomlanak – vagyis minden egyes fázist definiálnunk, terveznünk, 

megvalósítanunk és lezárnunk kell: 

 

4. A projekt-tervezés 12 lépése 

Idáig számba vettük a jó projektek jellemzőit. Kivétel nélkül az összes olyan 

minőségjelző, amely nem terem meg magától – ezeket nekünk kell biztosítanunk. 

Ha megtesszük, akkor Isten kezébe egy olyan emberi megoldás-csomagot tudunk 

letenni, amit ha megáld és megsokszoroz, akkor abból sokkal nagyobb aratásra 

számolhatunk, mintha mi a magunk részét nem vettük volna ennyire komolyan. Ne 

felejtsük az alapelvünket: Isten azt áldja és sokszorozza meg, amit a kezébe 

teszünk. Ezért nem mindegy, hogy egy órányi vagy harminc órányi felkészülésre 

várjuk Isten természetfeletti áldását. És természetesen néha megáldja az egy órát is 

úgy, mint a harmincat – de nem ez az alapvető rendszer. Isten velünk együtt akar 

munkálkodni, és ez hordozza magában mind a felelősségünket, mind a 

lehetőségeinket. 
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Ebben a fejezetben egy projekt megtervezésének tizenkét lépését fogjuk pontról-

pontra végigvenni, ami akár konkrét vezérfonala is lehet minden ezutáni 

tevékenységünk megtervezésének. Igyekszem közérthetően és gyakorlatiasan, 

példákkal illusztrálva is végigvezetni ezen a vezérfonalon minden Olvasónkat. 

Először is nézzük a listát egyben: 

1. Szükségfeltárás és „piackutatás”: valóban kell-e? 

2. Küldetésnyilatkozat: a pontos és mérhető célok definiálása 

3. A saját erőforrásaink és lehetőségeink felmérése: meg tudjuk-e valósítani? 

4. Stratégiakészítés: a célhoz elvezető konkrét feladatok megtervezése 

5. A részletes forrástérkép elkészítése és a feltételek biztosítása 

6. A részfeladatok ütemezése és a határidők hozzárendelése 

7. Munkakiosztás: felelősök hozzárendelése a feladatokhoz 

8. Input / Output meghatározása – feltételek, erőforrások és eredmények 

9. Minőségi előírások 

10. A mérföldkövek kijelölése 

11. A finanszírozási terv és költségvetés elkészítése 

12. Kockázat-menedzsment 

1. Szükségfeltárás és „piackutatás”: valóban kell-e? 

A projekt-tervezés első lépése annak a felmérése, hogy az ötletünk – vagyis az a 

változás, mint cél, amit mi, akik kitaláltuk, szeretnénk meg is valósítani – életszerű-

e. Az életszerűségnek egyetlen valós oka van: a változás szükséges és előre mutató 

azok számára, akik a változás alanyai. 

A probléma az, hogy a projekt elindítói általában nem azonosak az eredmények 

kedvezményezetteivel. 

A gyülekezeti életben a különböző missziós ötletek általában a vezetőktől, a 

gyülekezeti élet legaktívabb hívő tagjaitól származnak – azonban a célcsoportjuk a 

templomon kívüli, nem hívő emberek. Egy civil alapítvány esetében az ötlet gazdája 

egy kiegyensúlyozott családban és biztos egzisztenciával rendelkező szakember, 

míg a projekt célja esetleg drogos, hajléktalan, hátrányos helyzetű vagy roma 

emberek valamilyen megsegítése. 
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Vagyis az esetek többségében a projektek elindítói nem azonosak a projekt-

eredmények felhasználóival. És talán a legtöbb félrepozícionálás, és az ebből 

fakadó eredménytelenség és csalódás pontosan ebből fakad! Olyan tevékenységet 

csinálunk, olyan programokat építünk fel, olyan típusú szolgálatokba kezdünk bele, 

ami SZERINTÜNK hasznos, ami MINKET elégedettséggel tölt el és sikerélménnyel 

ajándékoz meg – azonban a célcsoportunknak másra lenne igazából szüksége. És 

természetesen nem arról van szó, hogy emiatt semmit nem ér, amit csináltunk – 

csak arról, hogy tehettünk volna többet, ha okosabban látunk hozzá. 

Az üzleti világban semmilyen termék vagy szolgáltatás fejlesztését (!) nem kezdik el 

nagyon alapos szükségfeltárás és piackutatás nélkül. És már megfogalmaztuk, hogy 

ha ők megteszik ezt pusztán anyagi érdekeltségből, nekünk mennyivel inkább 

kellene komolyan vennünk mindezt, hiszen mi nem ideig-óráig használatos 

portékákat, hanem az örök élet üzenetét szeretnénk eljuttatni az emberekhez. De 

hogyan lesznek vevők rá?! Hogyan fognak egyáltalán meghallgatni bennünket?! 

Pontosan erről szól a szükségfeltárás és „piackutatás”. 

A szükségfeltárásnak alapvetően két formája van, legalábbis ezt a kettőt szokták 

használni leggyakrabban. Az egyik a felmérés, a másik az interjú. 

A felmérés lehet egy kérdőív, amelyet személyesen, telefonon, online, akármilyen 

módon kitöltetünk, és ebben az általunk feltett, minél célirányosabban 

megfogalmazott kérdésekre adott válaszokból próbálunk valamilyen eredményre 

eljutni. Az interjú ennek a hosszabb, személyesebb és mélyrehatóbb változata. A jó 

szükségfeltárás kulcspontja azonban az, hogy megfelelő emberek válaszolnak-e 

vagy sem. Ugyanis kérdőíveket összeállítani nem nagy dolog. Még az sem tartozik a 

lehetetlen küldetések sorába, hogy az összeállított kérdőíveket elegendő számú 

emberrel töltessük ki. Azonban ennyi elég lenne? Az így kapott eredmények 

összegzéséből biztos, hogy megfelelő következtetésekre jutunk?! 

Korántsem biztos. És ezen a ponton kikerülhetetlenné válik egy kis 

kutatásmódszertan. 

Ahhoz, hogy pontos és autentikus válaszokat találjunk a kérdéseinkre – amiktől 

azután az egész projektünk sorsa függ – meg kell ismerkednünk két fontos 

fogalommal.  
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Az első a „populáció”. Ők a voltaképpeni célcsoportunk. Minél jobban definiálni 

tudjunk a bennünket érdeklő populáció tagjait, annál pontosabbak lesznek a 

felméréseink eredményei. 

Populáció a magyar népesség. Azonban – ebből a szempontból – populáció a 

magyar reformátusság, tovább bontva a bennünket érdeklő populáció – csak 

példaképpen: 

 a magyar 

 református keresztséggel rendelkező 

 Ajkán és annak 10 km-es vonzáskörzetében élő (pontos települések 

felsorolásával!) 

 értelmiségi beállítottságú 

 18-40 év közötti 

 gyülekezetbe nem járó 

 férfiak 

Amennyiben például a gyülekezetünk egy olyan programsorozatot tervez, ami 

kifejezetten nekik szólna, akkor számukra ez a „populáció” az a célcsoport, akikre a 

projektjük fókuszálni fog. 

Ahhoz, hogy reális és valós válaszokat kapjunk arra a kérdésre, hogy nekik (!) 

szükségük lenne-e egy olyan szolgálatra, aminek az ötlete a gyülekezetünk egyik 

vezetőjének vagy tagjának eszébe jutott, őket kell megkérdezni. Mert ha például 

csak kiosztunk egy kérdőívet a gyülekezetünkben, akkor azoknak a véleménye, akik 

soha nem fognak részt venni a programban, torzítani fogja azt a reális képet, ami 

miatt az egészbe belevágtunk. 

A másik fogalom a „minta”. A minta a számunkra kulcsfontosságú célcsoport, vagyis 

populáció általunk elérhető része. 

Egy kérdőíves felmérés annál pontosabb, minél nagyobb mintát tudunk elérni a 

számunkra fontos populációból. Ezt nevezik egyébként reprezentatív mintának. 

Amikor egy férfiaknak szóló programról nők vagy gyerekek nyilatkoznak, az nem 

reprezentatív – mert ők nem a célcsoportba tartoznak. 

A szükségfeltárás egyik kulcsa tehát a reprezentatív mintavétel.  
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Ehhez a lehető legpontosabban definiálnunk kell a célcsoportunkat, majd fel kell 

keresnünk őket valamilyen módszerrel, és közvetlenül őket kell megkérdeznünk 

arról, hogy van-e szükségük arra a változásra, aminek a véghezvitelére mi 

vállalkozni szeretnénk. 

Bár nagyon triviálisnak hangzik ez az egész, hadd ismételjem meg, rengeteg projekt 

amiatt vérzik el rövid vagy hosszú távon, mert az ötletgazda szükségeiből indult ki, 

és nem a célcsoportéból! 

Ami miatt ez kényes területté válik számunkra, keresztények számára, hogy mi 

mégsem cipőt árulunk, amivel kapcsolatban könnyű kérdéseket feltenni, hanem az 

emberek életébe kell beleavatkoznunk, ehhez pedig be kell lépnünk a személyes 

terükbe is. Mert arra a kérdésre, hogy milyen színben a legmenőbb a Converse 

cipő, könnyű válaszolni, de egy olyan kérdésre, hogy van-e házassági problémája, és 

tudja-e kezelni, meg tudja-e beszélni bárkivel is – sokkal nehezebb. 

És ez a másik kulcsa a szükségfeltárásnak: nagy hozzáértéssel kell elkészíteni – 

vagyis megfogalmazni a kérdéseket. Mert nagyon nem mindegy, hogy mit és 

hogyan kérdezünk meg. Ez már elsősorban kommunikáció-technikán és a 

kapcsolaton múlik. 

A jó felmérés lépései: 

1. A lehető legpontosabban definiáljuk a célcsoportunkat (a bennünket 

érdeklő „populációt”) 

2. Fogalmazzuk meg azokat a kérdéseket, amelyek megadnak minden fontos 

információt ahhoz, hogy a projektünket a lehető legalaposabban elő tudjuk 

készíteni 

3. Fogalmazzunk meg egy kérdőívet olyanoknak, akiket erős személyes 

kapcsolat nélkül, „ismeretlenként” fogunk megkérdezni – ez lesz a 

kérdőívünk próbaverziója 

4. Készítsünk egy kérdéslistát a személyes interjúkhoz – ezt fogjuk odaadni 

azoknak az önkénteseinknek, akik rendelkeznek a célcsoportunkba tartozó 

bizalmi kapcsolatokkal, és vállalják, hogy egy „interjú”, vagyis személyes 

beszélgetés keretében feldolgozzák a kérdőívet 

5. Teszteljük le mindkét verziót néhány célszemélyen 
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6. A teszt eredményeit beszéljük meg, és szükség esetén módosítsuk vagy 

fogalmazzuk át a kérdőívünk kérdéseit 

7. Keressünk önkénteseket a kérdőív kitöltetéséhez 

8. Határozzunk meg határidőket 

9. A beérkezett eredményeket dolgozzuk fel, összegezzük, és CSAK AZUTÁN 

lépjünk tovább a projekt-tervezés második pontjára. 

Sokszor fordul elő, hogy egy alapos célcsoport-elemzés segít letisztázni, formába 

önteni, fókuszálni az eredeti, még eléggé elnagyolt és kiforratlan ötletünket és 

elképzelésünket. 

EGY FONTOS KIEGÉSZÍTÉS 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy sok esetben nem csak egyetlen 

célcsoportja van egy adott célkitűzésnek, hanem az különböző szinteken több 

célcsoportot is érint. Például egy gyerekek, fiatalok felé tervezett szolgálat 

közvetlenül magukat a gyerekeket, de közvetve a szülőket is alapvetően érinti. 

Ezért ilyen esetekben mindegyik érintett célcsoportot azonosítani és definiálni kell, 

és mindegyik érintett célcsoporttal el kell végeznünk a reprezentatív felmérést! 

PÉLDA A MEGVALÓSÍTÁSRA 

Hogy jobban érthető legyen a projekt-tervezés folyamata, egy konkrét példán 

keresztül fogjuk az egyes tervezési lépések lényegét bemutatni. Ehhez egy 

viszonylag „egyszerű” missziós projektet, egy gyülekezeti filmklub beindítását 

vesszük alapul. 

Nézzük tehát a szükségfeltárás lépéseit és konkrét tartalmát: 

A legelső kérdés, amit el kell döntenünk, hogy a filmklubnak ki az elsődleges 

célcsoportja. Ugyanis alapvetően kétféle út közül kell választanunk: 

a.) elsősorban a hívőket akarjuk megszólítani 

b.) vagy a nem hívőket akarjuk megszólítani 

A döntésünk ugyanis – például egy filmklub esetében – alapvetően meghatározza 

azt, hogy… 
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 milyen filmeket fogunk vetíteni – ez alapvető tartalmi kérdés 

 honnan és hogyan kell a filmeket beszereznünk – ez finanszírozási, 

szervezési és jogi kérdés 

 kiket fogunk hívogatni a filmklubra: a saját gyülekezetünk tagjait, vagy a 

nem hívő ismerőseinket? 

 hol és hogyan fogjuk hirdetni – ez marketing és kommunikációs kérdés 

 hol fogjuk megtartani – ez erőforrás-gazdálkodási és finanszírozási kérdés 

 kit fogunk felkérni a vezetésére – ez személyi kérdés – ugyanis teljesen 

másképpen kell kommunikálni gyülekezeti közegben, és másképpen akkor, 

amikor a közönség nagy része „kívülálló” 

 mi a projekt célkitűzése – közösségépítés vagy evangélizáció? 

 mi történik a célkitűzés elérése után – vagyis mi lesz azokkal, akik eljönnek? 

Ha a gyülekezet tagjai, akkor teljesen más lezárást és utógondozást kell a 

filmklub mögé tenni, mintha nem hívők érkeznek! 

Ha tehát végiggondoljuk ezeket a kérdéseket, akkor kiderül, hogy egyáltalán nem 

mindegy, kit tekintünk elsődleges célcsoportunknak, mert az egész programot rájuk 

kell pozícionálni.  

A keresztény programok egyik legáltalánosabb hibája, hogy nem specializálódnak, 

hanem egyszerre akarnak mindenkit „kiszolgálni”. Én úgy látom, ezt szinte egyedül 

mi csináljuk ilyen rosszul. Egy átlagos gyülekezet valamennyi programja minden 

ember minden kérdésére szeretne választ adni – ami lehetetlen! Ezért kénytelenek 

vagyunk belőni mindig valamiféle középvonalat, ami igazából sem a gyülekezeti 

tagoknak nem jó, mert nekik nem elég mély, sem a látogatóknak, mert nekik már 

túl mély. Sokkal hatékonyabbá és vonzóbbá tudná tenni a gyülekezet a szolgálatait 

azzal, ha egyszerre egy célcsoportra fókuszálna, és a heti-, havi programjában 

szétosztaná a különböző célcsoportokat. 

Amikor a Miskolci Baptista Gyülekezetben szolgáltam, minden vasárnap két 

istentiszteletet tartottunk, egyet délelőtt, egyet délután. Ez egyébként sok 

gyülekezetben így működik. Azonban korábban a két alkalmon ugyanaz történt: 

igehirdetés, ének, bizonyságtételek. Mindkét alkalmon megpróbáltunk mindenkit 

megszólítani – valamilyen eredménnyel és hangsúllyal. Azután hoztunk egy döntést 

a vezetőségben, hogy a délelőtti istentiszteleteken mindig hitmélyítőt tartunk a 

gyülekezetünk tagjainak, délután pedig mindig evangélizálunk, és elsősorban a 
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kívülállókat hívogatjuk és szólítjuk meg. A gyülekezetet megkértük, hogy délelőttre 

ne nagyon hívogassanak vendégeket, mert az nem a látogatóknak fog szólni, 

hanem kemény eledel lesz a hívőknek, egyfajta gyülekezeti bibliaiskola, délután 

viszont próbáljunk meg minél többeket meghívni, mert az kifejezetten keresőbarát 

alkalom lesz. Nagyon pozitív hatással volt ez a specializáció a gyülekezet életére és 

munkájára. 

Látható tehát, hogy egy-egy projekt megtervezésénél igenis nagyon komoly 

jelentősége és hatása lehet a célcsoport pontos azonosítának. 

A példánknál maradva döntsünk most úgy, hogy a filmklubunk elsősorban a nem 

hívő fiatalokat szeretné megszólítani. 

Milyen kérdésekre szükséges válaszokat találnunk, hogy ezt a célcsoportot a lehető 

leghatékonyabban el tudjuk érni egy „rájuk szabott” filmklub elindításával? 

Néhány példa a lehetséges kérdésekre: 

 szoktál-e baráti társasággal, közösségben filmet nézni és beszélgetni róla? 

 érdekel-e, hogy egy-egy filmnek mi az üzenete, az alkotóknak mi volt a 

célja? 

 milyen filmeket néznél meg szívesen (pl. felsorolhatunk műfajokat 

példákkal) 

 milyen időpontban jönnél el? (akár úgy is fel lehet tenni a kérdést, hogy 

válasszanak két-három előre megadott lehetőség közül) 

 ha beszélgetnénk a filmekről utána, szívesen maradnál-e? 

 szerinted van-e jelentősége annak, hogy elgondolkodjunk azoknak a 

filmeknek az üzenetén, amiket megnézünk? 

 mit gondolsz, van-e hatása az életünkre azoknak a filmeknek, amiket 

látunk? 

 szoktál-e nézni művészfilmeket? 

 érdekelnek-e olyan alkotások, amiket mozikban vagy a tévében nem lehet 

megnézni? 

Remélem látható, hogy ha elegendő számú választ kapunk a megfelelő 

célcsoporttól ezekre a kérdésekre, ez nagyon jelentős segítséget adhat a filmklub 

sikeres működtetéséhez. 
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2. Küldetésnyilatkozat: a pontos és mérhető célok 

definiálása 

Minden projekt egy ötletből indul el. Az ötlet azonban még nem projekt. Sokszor 

pont abból fakadnak a kudarcélmények, hogy ezt elfelejtjük. Az ötlet első szűrője a 

szükségfeltárás: egyáltalán van-e létjogosultsága annak, amit mi nagyszerű 

gondolatnak tartunk. A második szűrő pedig, amit célszerű az első után elvégezni, a 

projekt küldetésének pontos megfogalmazása, és mérhető célok, eredmények 

hozzárendelése a küldetéshez. 

A kiinduló ötlet egy alapos piackutatás után szinte mindig módosul, formálódik, 

változik. De ez így is van rendjén, éppen ez a feladata a szükségfeltárásnak. Viszont 

ha feldolgoztuk a piackutatásunk eredményeit, akkor összevetve az eredeti ötlet 

mozgatórugóival, végre megfogalmazhatjuk, mi az, amit ÉRDEMES 

MEGVALÓSÍTANI. Ez lesz a küldetésnyilatkozatunk. 

A küldetésnyilatkozatot minden esetben írjuk le – mert a projekt-tervezés során a 

legfontosabb folyamatos viszonyítási pontunk lesz. Lehetséges, hogy ahogy 

haladunk előre a projekt részleteinek kidolgozásában, azok visszahatnak a 

küldetésnyilatkozatunkra, és formáljuk, pontosítjuk azt, vagy az abból fakadó 

céleredményeket. Ez nem baj, sőt, azt mutatja, hogy alaposan és felelősen 

tervezünk. A kiinduláshoz azonban szükség van egy küldetésnyilatkozatra. 

Hogyan írjunk küldetésnyilatkozatot? 

A küldetésnyilatkozat legfontosabb célja, hogy bemutassa: MIT és MIÉRT akarunk a 

projekt által megvalósítani. 

HOGYAN FOGALMAZZUK MEG? 

1. Röviden – a küldetésnyilatkozat tömör és tömény megfogalmazása 

mindannak, amit és amiért cselekedni fogunk 

2. Megjegyezhető módon – vagyis kerüljük a szakzsargont, a hosszú 

körmondatokat! Fogalmazzunk egyszerűen, érthetően és világosan! 

3. Inspiráló módon – a küldetésnyilatkozat nem egy száraz leírás a projektről. 

Az a célja, hogy lelkes munkatársakat, támogatókat, „szurkolókat”, 
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imádkozókat formáljon mindazokból, akik elolvassák vagy meghallják. 

Ehhez kifejezetten inspirálónak, motiválónak kell lennie! 

MIT FOGALMAZZUNK MEG? 

1. Nevezzük meg azt az értéket, hasznot, eredményt, amit a projekt által 

elérhetünk, és amire a projekt elsődleges célcsoportjának szüksége lehet! 

2. Ki fog nyerni mindebből? – Határozzuk meg a projekt célcsoportját, mert 

feléjük szinte biztosan kommunikálnunk kell a küldetésünket – és számukra 

rögtön befogadhatóvá tesszük azáltal, hogy nevesítve belefoglaljuk őket is a 

célkitűzésünkbe. 

3. Mit akarunk elérni? – Fogalmazzunk konkrétan, számszerűen, mérhetően! 

Kerüljük az általánosítást, azt a fajta képlékeny megfogalmazást, ami azt 

sugallná, hogy mi sem tudjuk biztosan, mit is akarunk elérni. Minél 

határozottabban és kézzelfoghatóbban fogalmazunk, és le merjük írni a 

céljainkat, annál jobban tudunk összpontosítani azokra, annál motiválóbb 

és hitelesebb lesz a küldetésnyilatkozatunk is. 

4. Miért tesszük mindezt? – Legyünk őszinték, mert az tesz bennünket 

hitelessé.  

A KÜLDETÉSNYILATKOZATOK VÁLTOZATAI 

Küldetésnyilatkozatot azért fogalmazunk meg, hogy azt kommunikáljuk. Azonban 

nem mindenkinek kell ugyanazt vagy ugyanúgy kommunikálnunk! Minden esetben 

a fenti két listát kell betartani, azonban az információtartalmat érdemes súlyozni, 

és a különböző célcsoportoknak a nekik szükséges prioritásokat hangsúlyozni. 

KIK FELÉ KELL KOMMUNIKÁLNUNK A KÜLDETÉSÜNKET? 

1. A döntéshozók felé  

Egy projekt ugyanis ritkán indul legfelülről! Általában a szervezeti ranglétra 

valamelyik szintjén megszületik egy ötlet, és hogy megvalósulhasson, legelőször is a 

vezetőket kell meggyőznünk, hogy támogassák a projektet. 

 Mi számít egy döntéshozónak – vagyis mit hangsúlyozzunk a 

küldetésnyilatkozatban feléje? 
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 a projekt konkrét hasznát a szervezet számára 

 a projekt megvalósíthatóságát – hogy képesek vagyunk rá 

 hogyan növeli a projekt sikere a szervezet erejét, befolyását, tekintélyét, 

hitelét 

2. A célcsoport felé 

A projekt eredményeinek mindig van egy közvetlen célcsoportja. Feléjük 

szolgálunk, nekik szolgáltatunk, tőlük várjuk a projekt létjogosultságának 

elismerését. 

Hogyan kommunikáljuk a küldetésünket a célcsoportunk felé? 

 mit fognak nyerni a projekt által közvetlenül – ezek általában a materiális 

értékek 

 mit nyerhetnek közvetve – ezek általában nem materiális, hanem érzelmi, 

lelki értékek 

 számukra megéri csatlakozni, mert nagyobb értéket kapnak, mint amibe 

nekik kerül – ugyanis MINDIG kell fizetni valamit azért, amit adni akarunk! 

Lehet, hogy nem pénzt, hanem bizalmat, időt, részvételt – meg kell 

győznünk őket, hogy ezekre is méltó az, amivel szolgálni akarunk feléjük! 

A célcsoportunk felé megfogalmazott küldetésnyilatkozat sokszor önmagában már 

egy marketingüzenet is, ami eladja nekik a projektet! 

3. A munkatársak felé 

Minden projektet valakinek meg is kell valósítania! Leendő munkatársaink és 

támogatóink felé azonban sokszor teljesen másképpen kell kommunikálnunk a 

projekt küldetését, mint a célcsoport felé. Ha a keresztény kereteken belül 

mozgunk, egy missziós projekt célcsoportja alapvetően nem hívő, míg a 

megvalósítói hívők, ennek a két csoportnak teljesen eltérő az értékrendje, a 

prioritása, tehát más módon lehet motiválni is őket! 

Mit hangsúlyozzunk a munkatársak felé? 

 milyen értéket teremthetnek a projektben való részvétel által – a valóban 

értékes „ügyek” és célok mellé szívesen csatlakoznak emberek! Általában 
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abban nem szeretünk részt venni, amiben nem hiszünk, amit nem tartunk 

hasznosnak, reálisnak vagy kellően megszervezettnek, előkészítettnek 

 hogyan fogja a projektben való részvétel elősegíteni az ő személyes 

növekedésüket – vagyis mit nyernek azáltal, hogy megvalósítják a 

projektet? 

4. A nagyközönség felé 

Ez a klasszikus PR-tevékenység, vagyis amikor azokat szólítjuk meg, akik magának a 

projektnek valószínűleg nem lesznek a közvetlen célcsoportja, de közvetve lehetnek 

(például a gyerekek szülei), illetve magát a szervezetet ismerik, és munkáját 

figyelemmel kísérik. Az ő megszólításukkal elsősorban támogatókat, 

szimpatizánsokat találhatunk – ami hosszútávon és közvetve egyáltalán nem 

elhanyagolható szempont! 

Mit kommunikáljunk feléjük? 

 milyen értékeket teremt a projekt az elsődleges célcsoport számára 

 ebből mit és hogyan profitálhat mindenki más, aki nem abba a 

célcsoportba tartozik? 

 hogyan tud részt venni a projekt megvalósításában a „nagyközönség” 

 mit mutat be a projekt magáról a szervezetről, amely megvalósítja? 

NÉHÁNY KONRÉT KÜLDETÉSNYILATKOZAT: 

Olyan iskolává szeretnénk válni, amely korszerű, naprakész, a társadalmi-gazdasági 

igényeknek megfelelő, az európai normákhoz illeszthető ismereteket nyújt Nyugat-

Magyarországon a kereskedelmi, üzleti életben elhelyezkedni akarók számára és 

megerősíti, továbbviszi az egyetemes és nemzeti értékeket a partnerek 

elégedettségének növelése mellett. 

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola 

Célunk, hogy gyülekezeti tagjaink: - Istennel személyes kapcsolatban élő emberekké 

váljanak, - akik talentumaikat, lelki ajándékaikat, és javaikat egymással megosztva, 

élő közösséget gyakorolnak, - akik Jézus Krisztust követve saját környezetükben 

sóvá és világossággá válnak, - akik felkészültek a gyülekezetben végzett 

szolgálatokra, - és arra, hogy missziói küldetésüket az Atya kegyelme, a Fiú 
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szeretete és a Szentlélek átformáló ereje által Isten dicsőségére betölthessék a 

világban. 

Svábhegyi Református Gyülekezet 

A Pünkösdi Teológiai Főiskola egy küldetéssel rendelkező felsőoktatási intézmény. 

Feladatunknak érezzük, hogy a Biblián alapuló és a Szentlélektől ihletett képzést 

biztosítsunk az itt tanulóknak - olyan képzést, amely átformáló, teológiai, gyakorlati 

és releváns (aktuális) is egyszerre. A PTF-en ezeket tartjuk a teljes körű oktatás 

legfontosabb elemeinek; így fejlődhetnek ki diákjainkban szilárd, Isten szerinti és 

szolgáló jellemvonások. E tulajdonságoknak köszönhetően hatékonyabban 

kapcsolódhatnak be az iskola elvégzését követően a különböző szolgálatokba, és 

segítségükkel felkészülhetnek a Magyarország szellemi aratásában való aktív 

részvételre. 

Pünkösdi Teológiai Főiskola 

A „Baptisták az Egészségért - Segítő Foglalkozásúak Munkacsoportja” célja, hogy a 

baptista gyülekezetek tagjait illetve rajtuk keresztül a lakóhelyükön élőket 

megszólítsa, ismereteiket bővítse, ami az egészség megőrzését, a betegségek 

megelőzését illetve korai felismerését szolgálja. A gyülekezetek missziós céllal 

vesznek részt ebben a munkában. Célunk az evangélium hirdetése és az egészségről 

való ismeretek átadása. Célunk továbbá az egészségügyi munkacsoportunk tagjai 

felé való szolgálat, az ő lelki és testi egészségük védelme is a munkájuk során őket 

érő stressz, kiégés ellen. A munkacsoport tagjai szabad idejükből, önként, 

ellenszolgáltatás nélkül vállalják ezt a feladatot. A tagság ingyenes. Szeretnénk 

együtt működni más keresztyén felekezetek már működő csoportjaival, vagy magán 

személyeivel. Várjuk a tagjaink közé azokat a hívő embereket, akik valamilyen 

egészségügyi vagy szociális területen dolgoznak. mint pl.: orvos, fogorvos, 

gyógyszerész, ápoló, gyógytornász, dietetikus, védőnő, óvónő, mentőápoló, 

mentálhigiénés szakember, pszichológus, pedagógus, gyógypedagógus, szociális 

munkás, stb. Tagjaink közé várjuk azokat is, akik ugyan nem a felsorolt területeken 

dolgoznak, de céljainkkal azonosulni tudnak. 

Baptisták az Egészségért Munkacsoport  

Ezek a küldetésnyilatkozatok inkább szervezeti jellegűek, és – talán az utolsót 

kivéve – nem is projektekhez kötődnek, de segítségükkel betekintést kaphatunk a 
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küldetésnyilatkozatok megfogalmazásába. A projekt-tervezés második lépéseként 

magának a projektnek is meg kell fogalmaznunk a küldetését. 

PÉLDA A MEGVALÓSÍTÁSRA 

Nézzük most a saját példánkat a gyülekezeti filmklubbal kapcsolatosan! 

Fogalmazzuk meg mind a négy célcsoport felé a filmklub küldetését! 

1.) A GYÜLEKEZET VEZETŐSÉGE FELÉ: 

Szeretnénk hirdetni az evangélium üzenetét a 21. század vizuális beállítottságú, a 

média által befolyásolt generációjának egy olyan módon, ami számukra érthető és 

vonzó. A filmklub célja, hogy értékes filmeken keresztül értékes gondolatokat 

közvetíthessünk azok felé, akik részt vesznek az alkalmainkon, közösséget, és ezen 

keresztül bizalmat építsünk gyülekezetünk felé is. Hetente egy alkalommal fogunk 

egy filmet vetíteni, és utána egy rövid előadás után lesz lehetőség beszélgetésre, 

egymás megismerésére, és ezen keresztül a program önkéntesei bizonyságot is 

tehetnek hitükről, világnézetükről. Mindezzel be tudjuk mutatni kortársainknak, 

hogy Jézus Krisztus üzenete ma is képes átformálni a gondolkodásunkat és az 

életünket. A filmklub technikai feltételei adottak, az előadásokra felkészült 

előadókat hívunk meg, a szolgálócsoportunk készen áll a klub elindítására. 

2.) A CÉLCSOPORT FELÉ 

Mi köze lehet a Mátrixnak, a Gyűrűk Urának, Harry Potternek, a látványos 

akciófilmeknek vagy az elgondolkodtató művészi alkotásoknak az életedhez, a 

gondolkodásodhoz – vagy akár a Bibliához?! Ha érdekel, milyen üzenet áll egy-egy 

film mögött, ha nem csak nézni, de gondolkozni is szeretsz, ha egy értelmes, 

sokszínű közösségre vágysz, ha szeretnél egy tartalmasabb életet, akkor ez a 

filmklub Neked szól!  

3.) A LEENDŐ MUNKATÁRSAK FELÉ 

A gyülekezet missziós filmklubot indít, amely által szeretnénk nagyszámú olyan 

fiatal és középkorú embert megszólítani, aki az evangélium üzenetével eddig talán 

soha nem találkozott! A módszer talán új és nem szokványos, azonban hisszük, 

hogy a 21. század elején, egy televízió és internet által uralt korban vonzó és 

hatékony lehet! Ha csatlakozol hozzánk, és részt veszel ebben a szolgálatban, lesz 
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alkalmad bizonyságot tenni a hitedről, átélheted, ahogyan Isten életeket formál 

általad is, és közvetlenül is részese lehetsz másod üdvösségre segítésében! 

4.) A NAGYKÖZÖNSÉG FELÉ – például egy újságcikk egy helyi lapban 

Az X.Y. Gyülekezet heti rendszerességgel filmklubot indít! Mindenkit szeretettel 

várunk, aki szeret elgondolkodni és beszélgetni is a mozikban is futó filmekről, a 

mögöttük álló rejtett vagy nyílt üzenetekről, világnézetről, illetve mindarról, amit ez 

a mi életünkben jelent. Szeretnénk ezzel a szolgálatunkkal is szolgálni a körülöttünk 

élőket, és bemutatni, hogy a Bibliának a 21. században is van olyan üzenete, amihez 

akár a hollywoodi szuperprodukciók által kerülhetünk közelebb! A közös filmezés és 

az utána lévő beszélgetés ingyenes, és hisszük, hogy közösséget épít, gondolkodást 

formál, megerősít az egymás iránti tiszteletben. 

 FONTOS: 

 a küldetésnyilatkozat lényege, hogy kommunikálja, mit és miért akarunk 

csinálni 

 de ezt utána be is kell tartanunk és meg is kell valósítanunk! 

3. A saját erőforrásaink és lehetőségeink felmérése: meg 

tudjuk-e valósítani? 

A projekt-tervezés harmadik lépése a saját erőforrásaink felmérése. Számba kell 

vennünk, hogy valóban rendelkezünk-e a projekthez szükséges mindennemű 

feltétellel.  

Nézzük meg sorban, milyen erőforrásokkal kell rendelkeznünk egy-egy projekt 

előkészítése során. Ezek az erőforrások szinte kivétel nélkül minden projektre 

jellemzőek, legyen egy gyülekezeti szolgálat vagy egy nagyvállalati termékfejlesztés. 

1. Emberi erőforrások 

Az emberi erőforrás menedzsment (HR) egy önálló gazdasági tudomány és szakma. 

Sajnálatos, hogy a gyülekezeteknek, mint szervezeteknek szinte egyáltalán nincsen 

emberi erőforrás menedzsmentjük, pedig ezáltal sok nagyszerű hívő ember 

túlterheltsége és kiégése lenne megelőzhető. 

Az emberi erőforrás menedzsment az alábbiak számbavételét foglalja magában: 
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 a projekt rendelkezik-e megfelelő vezetővel? 

 a projekt rendelkezik-e megfelelő számú munkatárssal? 

 a munkatársak felkészültsége megfelelő-e a projekt sikeres 

végrehajtásához? 

 amennyiben további képzésekre, felkészítésre van szükség, arról hogyan 

tudunk gondoskodni? 

 a munkatársainknak mire van szüksége ahhoz, hogy a feladatukat 

elláthassák? 

 hogyan tudjuk motiválni, bátorítani a munkatársakat? 

 hogyan tudjuk honorálni a munkatársakat? 

 hogyan kapcsolódik a projektben való részvétel a megvalósítók személyes 

fejlődéséhez? 

 hogyan tudunk gondoskodni a munkatársak utánpótlásáról (hosszú távú 

projektek esetén)? 

Érdemes ezeket a kérdéseket átgondolni, esetenként a résztvevő munkatársakkal 

közvetlenül is átbeszélni.  

Az emberi erőforrásoknál – keresztény szempontból – a szakmai felkészültségre 

szeretném felhívni a figyelmet! Sokszor hajlamosan vagyunk a szakmai hozzáértést 

pótolni hittel és kegyességgel – azonban ez gyakran jár együtt az eredményesség 

csökkenésével. Tisztában kell lennünk azzal, hogy szinte minden 

tevékenységünknek van egy kifejezetten szakmai hozzáértést igénylő oldala, és van 

egy lelki-szellemi, szellemiségi oldala. A kettőt nem szabad összekeverni! Vagyis 

ahhoz, hogy jó igehirdető legyen valaki, egyaránt szükséges, hogy hívő, bibliaolvasó, 

imádkozó ember legyen, és az is, hogy tanuljon exegézist, homiletikát, retorikát. 

Nem mintha ezek nélkül Isten senkiből nem formálhatna nagyszerű prédikátort – 

de ezek segítségével még nagyszerűbb lehet, és Isten a mi „részünket” nem pótolni 

akarja, hanem megáldani és megsokszorozni! 

Ezekről a szakmai készségekről és ismeretekről kell és lehet is gondoskodnunk – 

azonban érdemes ezeknek a költségeit is beépíteni a projekt szükségleteibe, az idő- 

és finanszírozási tervébe is! 

2. Materiális erőforrások 

Ide tartozik a projekt megvalósításának mindennemű tárgyi feltétele, a helyszíntől 

kezdve a megfelelő technika-, használati- és fogyóeszközökig. 
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3. Anyagi erőforrások 

Az anyagi erőforrások általában a következő területeket foglalják magukban: 

 tervezési- és előkészítési költségek 

 hiányzó és szükséges tárgyi eszközök beszerzésének költségei 

 képzések biztosításának költségei 

 munkadíjak, honoráriumok, fizetések 

 költségtérítések (pl. útiköltség, étkezési költségek, stb.) 

 promóciós, hirdetési költségek 

A projekt elején ezeket csak megbecsülni lehet, a projekt-tervezés záró szakaszában 

a finanszírozási terv és a költségvetés elkészítése fogja ezeket az adatokat 

pontosítani és végleges formába önteni. Ebben a szakaszban azonban tudnunk kell 

megbecsülni, hogy „nagyságrendben” a szervezetünk egyáltalán képes-e 

kigazdálkodni a megvalósítani kívánt projekt finanszírozását, illetve mi magunk 

képesek vagyunk-e elegendő többletforrást biztosítani – például támogatásgyűjtés, 

pályázatok révén, amiről ez az egész anyag szól. 

4. Immateriális erőforrások 

Immateriális javakon, eszközökön azokat a kézzel nem fogható dolgokat értjük, 

amelyek alapvetően meghatározzák egy szervezet vagy egy projekt működésének 

sikerét. Ilyenek például: 

 pozitív, nyitott és támogató hozzáállás  

 erős elkötelezettség 

 lelkesedés 

 hit a projekt sikerében 

 szervezeti támogatás 

Ezek olyan eszközrendszerek, amelyek halálra ítélhetnek – vagy a halálból a 

dobogóra emelhetnek kezdeményezéseket, projekteket. Nem szabad lebecsülnünk, 

sőt, nagyon komolyan terveznünk kell ezek biztosítását, építését, megerősítését 

vagy pótlását is. 

Példaképpen lehet említeni egy strukturális változtatást egy gyülekezet vagy egy 

megfelelő múlttal és tradíciókkal rendelkező szervezet életében, mert szinte mindig 

lesznek olyanok, akiknek az elvi támogatása többet nyom a latban, mint akár a 

projekt minden haszna és eredménye együttvéve. Ha a projektünket megfelelő 
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számban, vagy a megfelelő emberek támogatják, az ugyanakkora eredmény, mint 

amikor biztosítani tudjuk a szükséges tárgyi vagy anyagi feltételeket. 

5. Kapcsolati erőforrások 

Alapvetően két irányban kell feltérképeznünk a projekt kapcsolati hálóját:  

 befelé, a szervezet felé 

 és kifelé, az elsődleges célcsoport felé 

Nagyon nehezen tudunk sikeres ifjúsági munkát felépíteni olyan fiatalok nélkül, akik 

képesek lennének elérni és megszólítani a saját korosztályukat. Ugyanakkor a saját 

gyülekezetünk sem feltétlenül támogatná új házicsoport indítását olyan 

városrészben, ahol a gyülekezet tagjai közül senki nem lakik.  

Vagyis egyaránt fontos a projekt kapcsolati térképét felrajzolni és súlyozni a 

szervezeten belül, kik lehetnek támogatók, segítők, szimpatizánsok, 

kommunikátorok – illetve meg kell találnunk a szervezeten kívüli kapcsolódási 

pontokat, ahol a célcsoportunkat el tudjuk érni. Itt különösen azok a kulcsemberek 

fontosak, akik a kettőt összekötik – az ő bevonásuk, a számuk és az 

elkötelezettségük erőssége alapvetően befolyásolhatja egy projekt sikerét. 

4. Stratégiakészítés: a célhoz elvezető konkrét feladatok 

megtervezése 

A negyedik lépés a célhoz elvezető út minden egyes lépésének megtervezése. Ezt 

nevezhetjük stratégiakészítésnek is. 

A stratégiakészítés két végpontja a jelenlegi kiindulási helyzet és a konkrétan 

megfogalmazott jövőbeli célkitűzés. A stratégiakészítés pedig annak a cselekvési 

sornak a felvázolása, amivel ezt a két végpontot össze tudjuk kötni. 

Erre egy egyszerű módszert szeretnék javasolni, amely gyorsan és hatékonyan 

formába tudja önteni a tennivalókat. Ezt a projekttervezés egyik módszere – amely 

a mi szempontunkból talán általában a leghatékonyabban alkalmazható. Ez pedig 

az úgynevezett CÉLFA felrajzolása. 



 
100 

 

Egy ilyen célfát nagyon egyszerűen el lehet készíteni egy flipcharton, táblán, vagy 

például a Microsoft Office szövegszerkesztőjében. Nagy előnye, hogy 

áttekinthetővé és tervezhetővé teszi a projekt megvalósítását. Érdemes minél 

részletesebben kidolgozni! Nagy előnye, hogy az összes ezutáni tervezési 

feladatunkat megkönnyíti a célfa elkészítése, ugyanis ehhez könnyen és biztosan 

tudjuk hozzárendelni a szükséges feltételeket, a felelősöket, a határidőket, a 

költségeket, stb. 

PÉLDA A MEGVALÓSÍTÁSRA 

 Nézzük meg a filmklub elindításának célfáját (Figyelem: ez csak egy példa a 

megvalósításra!): 

PROJEKTCÉL

Ehhez szükséges 
célkitűzés

Ehhez szükséges 
célkitűzés

Ehhez szükséges 
célkitűzés

Ehhez szükséges 
célkitűzés

Ehhez szükséges 
célkitűzés

Ehhez szükséges 
célkitűzés

Ehhez szükséges 
célkitűzés

Ehhez szükséges 
célkitűzés

Ehhez szükséges 
célkitűzés

Ehhez szükséges 
célkitűzés

Ehhez szükséges 
célkitűzés
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Sajnos az ábrát minimum 200%-os nagyításnál lehet csak átolvasni, ezért fel is 

sorolom, ami az ábrában fel van rajzolva:  

PROJEKTCÉL: FILMKLUB HETENTE EGYSZER  

• A gyülekezeti támogatás biztosítása  

• Vezetői támogatás 

• Az imatámogatás megszervezése 

• Anyagi támogatók a gyülekezetből 

• Munkatársak, segítők toborzása 

• Általános előkészületek  

• A filmek kiválasztása  

• Negyedéves program 

• Előadók listája  

• Előadók meghívása 

• Hirdetési lehetőségek 

• Internet 

• Plakátok 

• Plakát megtervezése 

FILMKLUB HETENTE EGYSZER

A gyülekezeti 
támogatás 
biztosítása

Vezetői 
támogatás

Az imatámogatás 
megszervezése

Anyagi 
támogatók a 

gyülekezetből

Munkatársak, 
segítők 

toborzása

Általános 
előkészületek

A filmek 
kiválasztása

Negyedéves 
program

Előadók listája
Előadók 

meghívása
Hirdetési 

lehetőségek

Internet Plakátok

Plakát 
megtervezése

Kinyomtatása Kiragasztása

Utcai plakátolás

Iskolákba bevinni

A HETI FILMKLUBOS ALKALMAK

Helyszín és 
technika

A helyszín 
berendezése

Technika 
beállítás és 
kipróbálása

Vendégfogadás

Üdítők és chips 
bevásárlása

"Pultos" 
szolgálat

Érkezők 
köszöntése

Filmklub

A házigazda 
bevezetője

Előadás

További infók az 
érdeklődőknek
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• Kinyomtatása 

• Kiragasztása 

• Utcai plakátolás 

• Iskolákba bevinni 

• A HETI FILMKLUBOS ALKALMAK 

• Helyszín és technika 

• A helyszín berendezése 

• Technika beállítás és kipróbálása 

• Vendégfogadás  

• Üdítők és chips bevásárlása 

• "Pultos" szolgálat 

• Érkezők köszöntése 

• Filmklub  

• A házigazda bevezetője 

• Előadás  

• További infók az érdeklődőknek  

 

Minden egyes pont egy-egy konkrét feladat – amit természetesen még tovább 

lehet bontani, ha szükséges. A célfa lényege tehát a célok lebontása alcélokra – a 

feladatok lebontása alfeladatokra. Ez a fajta lépéssor-tervezés sokat segít abban, 

hogy ne hagyjunk ki egyetlen lépést sem, egyetlen olyan területről se feledkezzünk 

meg, amely a projekt sikerét meghatározhatja. 

5. A részletes forrástérkép elkészítése és a feltételek 

biztosítása 

Ha rendelkezünk egy részletesen kidolgozott célfával, akkor azt egyszerűen tovább 

tudjuk bővíteni úgy, hogy minden egyes célkitűzés mellé odaírjuk, hogy ennek 

eléréséhez milyen feltételekre van szükség. A feltételeken azokat az erőforrásokat 

értjük, amelyekről a harmadik fejezetben általánosságban szó volt – vagyis: 

 az emberi / szakmai feltételeket 

 a materiális-  

 az anyagi- 

 az immateriális- 
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 és a kapcsolati erőforrásokat 

Minden egyes részcélkitűzésnél biztosítanunk kell minden hozzá szükséges feltételt 

és forrást. Fontos észben tartanunk, hogy egy megtervezett lépéssornál az egyes 

lépések sokszor úgy épülnek egymásra, hogy egyetlen lépés elcsúszása akár az 

egész projektet veszélybe sodorhatja. Többek közt ezért is szükséges a részletes 

erőforrástérkép kidolgozása. Ha minden egyes részfeladathoz meghatároztuk a 

szükséges feltételeket és erőforrásokat, ezeket összegezzük, hogy áttekinthessük, 

milyen nagyságrendről kell gondoskodnunk az egész projektet figyelembe véve. 

Ezeket a sarokszámokat kell a rendelkezésünkre álló forrásokkal egybevetnünk, 

hogy lássuk, miről kell még gondoskodnunk ahhoz, hogy a projekt 

megvalósulhasson. 

PÉLDA A MEGVALÓSÍTÁSRA 

Ha a filmklubos példánknál maradunk, csupán egyetlen elemet ragadjunk ki belőle, 

hogy érzékeltethessük, mit is jelent a részletes erőforrástérkép elkészítése. Ez pedig 

legyen a plakátkészítés. 

Mi szükséges ehhez? 

 Először is a negyedéves programterv, hogy milyen filmekről kell meghívó 

plakátot készíteni 

 Méret és formátum meghatározása – amihez döntenünk kell a 

nyomtatásról, nyomdáról, mert ezek fogják meghatározni ezeket is 

 Inspiráló meghívó szöveg megírása 

 Képszerkesztő programokban való jártasság (például Photoshop-hoz) 

 Szükséges a megfelelő program 

 Mennyibe fog ez kerülni? Költségvetés készítése egy plakátra viszonyítva! 

 Kivitelező nyomda – árajánlatok, döntés 

Nyilván a lista még így sem teljes – de talán érzékelhető, mennyi mindenről kell 

gondoskodni egyetlen részfeladat elvégzésénél. Természetesen könnyen 

lehetséges, hogy ezt mind egy-két ember vállalja el – a részletes forrástérkép 

azonban arról szól, hogy képesek vagyunk felelősen beírni ennek az egy-két főnek a 

nevét a tervünkbe, azzal a biztonsággal, hogy ez a feladat így el is lesz intézve. 
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6. A részfeladatok ütemezése és a határidők 

hozzárendelése 

Ezzel tovább bővítjük az eddigi célfánkat, és a lista minden egyes tételéhez beírjuk a 

határidőket! 

Itt szeretném felhívni a figyelmét minden projektet felelősen tervezni kívánó 

figyelmét arra, hogy egyre több olyan szoftver illetve online szolgáltatás létezik, 

amelyekkel menedzselni tudjuk a projektjeinket. Nyilván a komolyabb volumenű 

projekteknél célszerű már szoftveresen is követni a folyamatokat – de maga a 

szemlélet minden kisebb szolgálatnál vagy célnál javíthat az eredményeinken. Ezek 

a szolgáltatások segítenek abban, hogy néven nevezzük a céljainkat, felelősöket és 

határidőket rendeljünk hozzájuk. 

Íme néhány ingyenesen is használható online alkalmazás (sajnos csak angol 

nyelven): 

 http://basecamphq.com 

 http://www.wrike.com 

 http://www.huddle.com 

 http://www.comindwork.com 

 http://www.5pmweb.com 

 http://www.nozbe.com 

 http://www.projectplace.com 

Természetesen lehet ezt kézzel, papíron is vezetni – a lényeg, hogy minden egyes 

részfeladathoz rendeljünk határidőket, és tartsuk / tartassuk is be azokat! 

Érdemes külön is megjelölni azokat a kritikus részfeladatokat, amelyeknek a 

csúszása jelentős kihatással lehet az egész projektre nézve. Vannak ugyanis olyan 

feladatok, amelyeknél nem okoz túlságosan nagy problémát, ha nem valósul meg, 

vagy ha késve valósul meg, mert ezek legfeljebb többletértéket hordoznak, 

biztosítékok, stb. Azonban vannak kulcsfontosságú feladatok, amelyekre egy sor 

más feladat épül. Érdemes tehát akár többszintű prioritást is használni a célfa 

és/vagy részfeladatok ütemezésénél, hogy „ránézésre” át tudjuk látni, hol tartunk, 

hogyan haladunk, mely részfeladatok vannak lemaradásban, hogy az erőforrásokat 

szükség esetén még időben tudjuk átcsoportosítani. 

http://basecamphq.com/
http://www.wrike.com/
http://www.huddle.com/
http://www.comindwork.com/
http://www.5pmweb.com/
http://www.nozbe.com/
http://www.projectplace.com/
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7. Munkakiosztás: felelősök hozzárendelése a 

feladatokhoz 

A következő feladatunk minden részfeladathoz hozzárendelni azokat, akik azokat el 

fogják végezni. 

Nagyon fontos itt szem előtt tartani az egyenletes munkamegosztás elvét, vagyis ne 

terheljünk túl senkit, még akkor sem, ha lelkesek, és igyekezzünk olyan 

feladatkiosztást végezni, hogy egy ember egy időben ne végezzen több feladatot. 

Vagyis a párhuzamosan futó részfeladatokat osszuk szét, és egy munkatársra 

lehetőleg csak akkor osszunk ki újabb feladatot, ha az előzőt elvégezte, leadta, és 

azt át is vették. 

PÉLDA A MEGVALÓSÍTÁSRA 

A filmklubos példánknál maradva – csak az előbb részletezett plakátolással 

kapcsolatban a következő munkafolyamatokat kell valakiknek ellátnia: 

 a plakát szövegének megírása 

 a plakát grafikai kivitelezése – megfelelő szakmai ismeret és gyakorlat 

szükséges hozzá 

 a plakát nyomtatása 

 a plakátok kiragasztása engedélyezett utcai hirdetőhelyekre 

 a plakátok eljuttatása a környező iskolákba 

8. Az outputok – „leadandók” – meghatározása 

A OUTPUT, vagyis a „leadandó” a vállalati projekt-menedzsmentben használatos, 

nagyon fontos kifejezés. A leadandó a cél/részcél vagy feladat/részfeladat 

eredménye. Három alapvető összetevője van: 

1. MIT kell leadnom 

2. KINEK kell leadnom 

3. MIKORRA kell leadnom 

Minden egyes részfeladatnak van egy vagy több leadandója. Ha ezeket pontosan 

definiáljuk, és semmi mást nem teszünk, csak a leadandók leadását betartjuk illetve 

megköveteljük, akkor a projekt haladni fog a megvalósulás felé. 
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A leadandók fogják formába önteni a terveinket, kézzelfoghatóvá tenni a kitűzött 

céljainkat. Az olyan célok, részfeladatok, amelyeknek nincsen semmiféle 

leadandója, voltaképpen csak „töltelékek” a projektben. Azonban azzal tisztában 

kell lennünk, hogy a leadandók nem mindig materiálisak!  

A kifejtett filmklubos projektnél maradva az alábbi táblázat bemutat néhány 

leadandót példaképpen, hogy az egyes részfeladatoknál mit és kinek kel leadni: 

FELADAT RÉSZFELADAT LEADANDÓ 

MEGHÍVÓ PLAKÁT Szövegírás MIT: Megírt, 

korrektúrázott meghívó 

szöveg 

KINEK: aki megszerkeszti a 

plakátot  

 A plakát grafikai 

elkészítése 

MIT: kész plakát a nyomda 

által megkívánt 

formátumban 

KINEK: aki intézi a 

nyomdát 

 Plakát kiragasztása MIT: kinyomtatott 

plakátok 

KINEK: akik kiragasztják 

VENDÉGLÁTÁS A pénz lehívása MIT: a költségvetésben 

kikalkulált összeg átadása 

KINEK: aki elmegy 

bevásárolni 

 A bevásárolt alapanyagok 

előkészítése 

MIT: a bevásárolt 

alapanyagok 

KINEK: aki a klubalkalom 
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alatt a vendéglátásért 

felelős 

 

Természetesen több részfeladatot elvégezhet ugyanaz a személy, ilyenkor 

összevonódhatnak részfeladatok. És természetesen minden egyes sorban a 

leadandóknál szerepelnie kell majd egy határidőnek is. 

Leadandó lehet egy projektterv, egy megírt cikk, egy szatyor élelmiszer, egy 

megvásárolt technikai eszköz, minden, ami egy feladat elvégzésének az eredménye. 

A lényeg, hogy mindig tudjuk, kinek mit, mikorra kell elvégezni, és az elvégzett 

feladatot vagy annak az eredményét ki fogja átvenni, ellenőrizni, tovább használni. 

A leadandókban való gondolkodás és fogalmazás egy szemléletet tükröz, amelyben 

mindennek van felelőse, határideje, átvevője – vagyis minden lépés ellenőrizhető. 

Ez fogja megadni a projekt kivitelezésének a biztonságát. 

9. Minőségi előírások 

Eddig még csak arról beszéltünk, mit kell elvégeznünk, a minőségi előírások 

bevezetésével azonban azt is meghatározhatjuk, hogy HOGYAN, milyen 

minőségben kell a feladatot elvégezni, és annak a végeredményét átadni.  

Persze nem kell minden részfeladatnál minőségi előírásokkal terhelnünk magunkat 

vagy a feladat végrehajtóit – felesleges és néhol talán komolytalan is lenne. Egy 

bevásárlásnál a minőségjelző maximum a spórolás lehet, vagy hogy ne a 

legolcsóbb, márkátlan terméket vegyük meg. De amikor egy cikk megírásáról, egy 

plakát elkészítéséről, egy éves költségvetés elkészítéséről vagy egy helység 

dekorálásáról van szó, már nagyon nem mindegy, milyen lesz a végeredmény. 

Tudjuk jól, hogy minden munkát lehet összecsapni, elkészíteni és átadni határidőre 

úgy, hogy abban nem lesz köszönet. Sajnos emberi gyarlóság, hogy látszatra 

dolgozzunk, hogy csak a mennyiségre törekedjünk, a minőség ÉS a mennyiség 

helyett. Talán ismerjük mindezt jól mindannyian. 

Bennünket két ok is kötelez a tőlünk telhető legmagasabb minőségre, amikor egy 

feladat elvégzését elvállaljuk. Az egyik, hogy úgy kell szolgálnunk mindenki felé, 

akár hívő, akár nem, mintha magának Jézusnak szolgálnánk – erre hív bennünket 
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Isten Igéje. „Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, 

hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal 

szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek;” Efézus 6,6-7 – Vagyis ez a 

láthatatlan Isten iránti nagyon is látható hűségünket, tiszteletünket fejezi ki a 

szolgálatunk, munkánk minősége. A másik ok pedig az emberek előtti 

bizonyságtételünk – vagyis amikor NEKIK szeretnénk bemutatni az ISTEN iránti 

szeretetünket és tiszteletünket azáltal, hogy olyan magas minőségű munkát adunk 

ki a kezünk közül, ami felkelti az emberek érdeklődését nem csak irántunk, a 

projektünk iránt, hanem Isten iránt is! 

Ebben a bűnös, önző világban a keresztényeknek kellene a legmagasabb minőséget 

bemutatniuk az élet minden területén. Ennek ellenére sokszor sajnos éppen az 

jellemző, hogy a minőséget feláldozzuk a kegyesség oltárán. Egyik jellemző példája 

a „dicsőítés”. Nem egyszer néhány akkordos gitártudással, általában énektanulás 

nélkül – de óriási hittel és tűzzel – máris dicsőítő zenekarokat alapítunk, énekelünk 

rossz prozódiájú, egysíkú szöveggel megírt dalokat – és csodálkozunk, hogy ez nem 

vonzza azokat a fiatalokat, akik a professzionális szórakoztatáshoz vannak 

hozzászokva. Tudomásul kell vennünk, hogy a hitünk nem fogja pótolni a minőséget 

– legalábbis általában és hosszútávon nem! Természetesen volt példa arra, hogy 

Isten megáldotta a dadogós prédikátort is, de legyünk őszinték: nem ebből csinált 

rendszert Isten. Igenis tanulni, készülni, imádkozni kell azért, hogy Isten megáldja az 

üzenetünket, igenis gyakorolni kell a hangszeren, hogy Isten megáldja a zenei 

szolgálatunkat, igenis nagyon komolyan fel kell készülni minden egyes szolgálatra, 

ha azt akarjuk, hogy azok a kívülálló emberek, akiket valaki meghívott, akik bizalmat 

szavaztak nekünk, idejüket áldozták ránk, másodszor is visszajöjjenek! 

A magas minőség iránti elkötelezettség tiszteletet és valódi szeretetet, törődést 

fejez ki – legyen szó bármilyen feladat elvégzéséről! Az igénytelenség viszont ennek 

a hiányát fogja nyíltan vagy burkoltan közvetíteni. 

Nagyon szükséges lenne egyfajta minőségbiztosítás bevezetése a gyülekezeti 

életben. A csatába sem küldünk akárkit, akármilyen fegyverrel, nem fogunk győzni 

kiképzés nélküli, fakardos huszárokkal! Autót sem vezethet senki, akinek nincsen 

jogosítványa hozzá. Az élet minden területén van valamiféle minőségbiztosítás. 

Ezek garantálják a számtalan kisebb-nagyobb projekt sikerét és életképességét. 
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HOGYAN TUDJUK BIZTOSÍTANI A MAGAS MINŐSÉGET? 

Néhány fontos szempont ehhez: 

1. Világosan megfogalmazott elvárásokkal és követelményekkel!  

Ha átolvassuk az újszövetségi leveleket, elég sok ilyet találunk a szolgálókkal, a 

gyülekezeti szolgálatokkal kapcsolatosan. 

2. Folyamatos méréssel és ellenőrzéssel – illetve a követelményekhez való 

megalkuvás nélküli ragaszkodással. 

Vagyis hiába van a Bibliában megfogalmazva például az, hogy ki lehet presbiter – ha 

a gyülekezet nem veszi komolyan azokat, és a presbitériumban olyanok is vannak, 

akik még istentiszteletre sem járnak, csak ünnepekkor. És a lelkipásztor közben 

küszködik, a presbiterség voltaképpen csak egy tiszteletreméltó titulus a faluban 

vagy városban, és nincsen növekedés, nincsenek megtérések, nincs prosperálás. 

A minőségbiztosítás legfontosabb eszköze a folyamatos mérés és ellenőrzés. Ha van 

egy elfogadott etalonunk, megfogalmazott minőségi elvárásunk, akkor ehhez hozzá 

tudunk mérni minden aktivitást. Tudom, hogy vannak olyan szolgálatok, 

amelyeknél nagyon relatív a magas minőség. Például egy prédikációnál hogyan 

mérhető a minőség – hiszen abban a Szentlélek is benne van! 

Amikor Miskolcra kerültem a baptista gyülekezetbe, elég sok laikus imaóra vezető 

és igehirdető volt szolgálatban. Voltak, akiknek a gyülekezet jobban szerette a 

szolgálatait, mint másokét. Bevezettünk egy kötelező bibliaiskolát, és ennek 

keretében minden imaóra vezetőt tanítottunk, hogy jobb legyen a szolgálata. A 

felkészítés után mindenkinek a szolgálatát „lemértük”, és néhányukat ezután 

„felmentettük” ebből a szolgálatból, mert úgy látta a vezetőség, a gyülekezet, és ők 

maguk is, hogy más jellegű szolgálathoz valószínűleg több affinitásuk lenne. Ezáltal 

a folyamat által az imaórák „minősége” jelentősen javult – ami abban is 

megmutatkozott, hogy szívesebben jöttek és sokkal aktívabban telt el az így együtt 

töltött idő. 

És még egy adalék ehhez: a Fuller Theological Seminary lebonyolított egy jelentős 

nemzetközi felmérést a gyülekezetnövekedés és az igehirdetések „minőségének” 

összefüggésével kapcsolatban. A prédikációk minőségét abban mérték, hogy az 

igehirdető mennyi időt tölt átlagosan egy prédikációra való felkészüléssel – 
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beleértve a textusválasztástól kezdve az imádságon, exegézisen, 

illusztrációgyűjtésen keresztül egészen a vázlatírásig vagy a prezentációk 

elkészítéséig. A felmérés több mint ezer gyülekezetre terjedt ki, és ezt állapították 

meg, hogy… 

 a stagnáló vagy leépülő gyülekezetek igehirdetői átlagosan fél-két órát 

készülnek a szolgálataikra 

 az egészségesen működő, de jelentősen nem növekvő gyülekezetekben ez 

2-8 óra 

 a jelentős mértékben, kívülről való megtérésekkel növekvő gyülekezetek 

igehirdetői viszont 25-30 órát töltenek el egyetlen igehirdetés 

előkészítésével. 

Vagyis igenis van mérhető, valóságos minőségbiztosítási jellemző még az 

igehirdetésekkel kapcsolatosan is. 

3. Képzésekkel, felkészítéssel 

A minőségbiztosítás másik fontos eszköze a továbbképzés. Ha nem tudunk valamit 

elvégezni a megfelelő minőségben, akkor gondoskodnunk kell azokról a 

készségekről, ismeretekről, gyakorlatról, tapasztalatokról, amelyek képessé tesznek 

rá bennünket. 

Az ilyen képzéseket egyre inkább meg kell fizetni. Akár azért, mert akkreditált 

felsőoktatási rendszerben, másoddiplomaként szerezhető meg a plusz tudásanyag 

vagy tapasztalat, akár azért, mert méltó a munkás a fizetségére, és meg kell 

fizetnünk azoknak az embereknek az idejét, tudását, akik egy-egy képzési anyag 

elkészítésébe munkaórák százait és ezreit teszik bele. Nálunk ez még kevésbé 

elfogadott, de a fenntarthatóság egyik feltétele. Mindenestre a képzés folyamatos 

minőségnövekedést jelenthet – nem csak egy-egy projekt szakmai preferenciáit 

illetően, hanem például az általános életszentséget is tekintve. Meggyőződésem, 

hogy minden gyülekezetnek rendelkeznie kellene saját gyülekezeti bibliaiskolával, 

ahol nem csak a konfirmációig vagy bemerítésig tart valamiféle felkészítés, hanem 

megvalósul a valódi élethossziglan tartó tanulás, ami folyamatos fejlődést és 

növekedést tudna adni gyülekezetünk tagjainak. 
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4. A magas minőségű feltételek és háttér biztosításával 

Egy rendezvény értékét és minőségét – a résztvevők szempontjából – nem csak a 

tartalom, hanem a körítés, a keretek is jelentősen meghatározhatják. Hiába 

készülünk az evangélizációs igehirdetésünkre 30 órát – ha rossz minőségű a 

hangosítás, vagy nem ért hozzá az, aki kezeli, az üzenetünk nem jut el, csak az első 

néhány sorig, ha túl nagy helyen tartjuk a rendezvényünk. Hiába tartunk nagyszerű 

képzést – ha levegőtlen, szűk a terem, közben építkezés zaja hallatszódik egész nap 

– volt ilyenben részünk, ezért is tudom. Vagy az olyan szempont is sokat emelhet 

vagy ronthat az összképen, hogy milyen minőségű és mennyiségű a biztosított 

étkezés. 

Keresztényként néha hajlamosak vagyunk leértékelni és a tervezési- és kivitelezési 

folyamatainkban is alul reprezentálni a kereteket, mondván, hogy úgyis csak az 

számít, amit Isten Szentlelke elvégez. Azonban tény, hogy sok ember nem jut túl a 

hiányos, alacsony minőségű kereteken, és így nem jut el a valódi értékes tartalomig 

– ahogyan egy koszos tányérról mi sem szívesen ennénk meg az ételt, még akkor 

sem, ha azt világhírű mesterszakács készítette. 

Ne feledjük tehát: a keretek, eszközök, a háttér magas minőségű biztosítása 

jelentősen befolyásolhatja az egész projekt értékét! Ne ezeken akarjunk spórolni, 

mert általában többet veszítünk az ilyen megtakarítások által, mint amennyit 

nyerünk! 

10. A mérföldkövek kijelölése 

Minden projekt életében vannak úgynevezett mérföldkövek. A mérföldkövek azok 

a kulcsfontosságú részeredmények, amelyek megléte a hozzájuk rendelt 

időpontban biztosítja – hiányuk pedig veszélyezteti – a projekt sikerét. 

Fontos, hogy a mérföldkövek minden esetben REALIZÁLT EREDMÉNYEKET 

határoznak meg, olyan kulcsfontosságú leadandókat, amelyekhez minden további 

tevékenységünket, esetlegesen a projekt további életútjának megváltoztatását is 

viszonyítani tudjuk. A mérföldkő tehát azt mutatja meg, hogy a projekt abban a 

„kimerevített” pillanatban  

 hová érkezett meg  

 milyen állapotában érkezett meg 
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 merre kell tovább haladnia  

Ez azt jelenti, hogy… 

 átvesszük a mérföldkőhöz rendelt leadandókat, 

 kiértékeljük azok minőségét 

 szükség esetén módosítjuk a továbblépés irányát és kereteit 

A mérföldkő-tervezés legalapvetőbb lépései: 

1. A legutolsó mérföldkő – vagyis a projekt végcéljának definiálása 

2. Ötletbörze a kulcsfontosságú mérföldkövek összegyűjtésére és 

megnevezésére 

3. Az így összegyűjtött mérföldkövek elrendezése és pontos definiálása 

4. Határidők, feltételek, felelősök hozzárendelése a mérföldkövekhez 

5. A mérföldkövek közötti logikai kapcsolatok és függőségek áttekintése 

6. A mérföldkövek ellenőrzésének és kiértékelésének megtervezése 

PÉLDA A MEGVALÓSÍTÁSRA 

Egy filmklub elindításának a mérföldkövei lehetnek ezek: 

1. A vezetőség támogatásának megszerzése – dátum 

2. Negyedéves programterv, a filmek megszerzésével és az előadók 

meghívásával együtt – dátum 

3. Az első próbaalkalom dátuma – és annak kiértékelése 

4. Az első nyilvánosan is meghirdetett filmklub dátuma 

11. A finanszírozási terv és költségvetés elkészítése 

A finanszírozási terv az erőforrás-menedzsment része, annak egy nagyon lényeges, 

külön életet is élő része. Ennek oka, hogy a finanszírozási terv vagy költségvetés két 

irányban is felhasználásra kerül: egyrészt a projekten belül, másrészt a projektet 

megvalósító szervezet költségvetésén belül. 

A kettő közötti kapcsolatnak két alapvető formája van: 

1.) Amikor a szervezet éves költségvetése határozza meg a projekt költségvetését 
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Vagyis a szervezet az év elején elfogadja az éves működési költségvetést, amelyben 

egy még csak tervezett, ki nem dolgozott projektre elkülönítenek egy bizonyos 

összeget. Amikor megkezdődik a projekt konkrét tervezése, ezzel a készen kapott 

összeggel kell gazdálkodni, vagyis a szervezet által biztosított felhasználható 

keretösszeg fogja meghatározni a projekt finanszírozási tervét. 

A példánknál maradva a gyülekezet 500.000 Ft-ot különít el új missziós programok 

elindítására az éves költségvetéséből januárban – majd márciusban jön az ötlet, 

hogy filmklubot kellene indítani, ezt a vezetőség elfogadja, és a filmklub teljes 

működési tervét úgy kell elkészíteni, hogy beleférjen ebbe a félmillió forintba. Ez az 

egyik lehetőség. 

2.) A projektek költségvetései határozzák meg a szervezet költségvetését 

Ez akkor járható út, ha a projekteket előre tudja tervezni a szervezet. 

Ebben az esetben a projektterveket még a szervezeti költségvetés előtt el kell 

készíteni, a szervezet pedig a jóváhagyott projektek finanszírozási szükségletei 

szerint alakítja ki a saját szervezeti költségvetését. Ez ugyan hosszabb távú 

tervezést igénylő szervezeti struktúrát feltételez, de általában hatékonyabb 

projekteket lehet így megvalósítani, mert a projekt költségvetése szolgálja a 

projektcélok elérését, és nem a szervezet rájuk fordítható maximális kerete (ami 

alkalmasint nem elegendő). 

A FINANSZÍROZÁSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI: 

1. Kiindulási alapszabályok 

Ezek az alapszabályok minden pénzügyi terv elkészítésének alapjait jelentik, legyen 

szó a szervezet éves költségvetéséről, vagy egy kisebb projekt finanszírozási 

tervezéséről: 

 a finanszírozási terv meghatározott céllal készül (éves működési tervhez, 

projekt-tervhez, stb.) 

 meghatározott időkeretre érvényes (negyedév, tárgyév, naptári év, projekt-

ciklus) 
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 rögzíteni kell a pénzügyi tervezés kiinduló kereteit és feltételrendszerét (pl. 

áthozat, rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igénybe vehető 

forrás, stb.) 

 minden adat pontos és számszerű legyen, és a valóságot tükrözze – 

semmiképpen nem érdemes a kedvezőbb pénzügyi terv miatt önmagunkat 

becsapva „játszani” a számokkal, mert ezen a projekt és akár a szervezet 

sorsa is múlhat! 

 minden adatot tudjuk tényszerűen megindokolni – vagyis ha beírjuk a 

költségtervbe, hogy útiköltség térítésre x forintot számolunk, azt ne a 

hasunkra ütve tegyük, hanem számoljuk ki a kilométer / autótípusra 

jellemző átlagfogyasztás / aktuális benzinár / autópálya matrica / saját 

gépkocsi amortizációs hányadosa (könyvelő ismeri az értéket) és egyéb 

esetleges pluszköltségek valós összegeiből! 

 részletezve, alulról építkezve és összesítve épüljenek fel az összegzések 

 mindent nettó / bruttó táblázatban számoljunk – akkor is, ha nem 

igényeljük vissza az áfát 

 minden tételről legyen számlánk, bizonylatunk, amivel igazolni tudjuk a 

kifizetését vagy a bevételét az elszámoláskor 

 pénzügyi tervet alapvetően pesszimista szemlélettel készítsünk: vagyis a 

bevételeket a biztosan elérhető minimális keretösszegekkel, a kiadásokat 

pedig a maximális értékekkel, biztonsági tartalékot is rászámolva 

kalkuláljunk 

 járjunk utána minden egyes szóba jöhető kiadási tételnek – általában több 

van, mint amire gondolnánk a projekt-tervezés közben! (Például filmklub 

esetén a jogszerű működéshez „illik” regisztrálni a Magyar Filmklub 

Szövetségnél, aminek van egy jelképes, 2010-ben évi 1000 Ft-os tagdíja – 

de ez is kiadási tétel, és sok ilyen kicsiből nagy összegek jöhetnek össze!) 

 kalkuláljunk be minden fizetendő adót és járulékot, hogy ne érjen 

bennünket kellemetlen meglepetés az APEH / NAV részéről sem – ebben a 

könyvelő tud segíteni! 

 Pénzügyi tervezésbe ne fogjunk bele szakképzett könyvelő és/vagy 

adótanácsadó aktív részvétele nélkül! Különösen gyülekezeti viszonylatban 

éppen ezért nagyon lényeges, hogy a projekt-tervezésnek, és így az azokat 
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általában végző presbitériumoknak, vezetőségeknek legyen tagja pénzügyi 

szakember! 

2. A költségszámítás alapvető szabályai 

 A legaprólékosabban vegyünk számításba minden lehetséges 

költségtényezőt – a fentiek figyelembevételével!  

 Soha ne vezessük félre magunkat (se másokat) nem valós számok 

bevezetésével! 

 Hosszabb távú (éven túli) költségvetés készítésénél számolnunk kell az 

inflációval 

 Minden tételnél külön kezeljük az úgynevezett fix költségeket, amelyek 

nem függnek az értékesítés mennyiségétől, és a sikeres értékesítés 

mennyiségétől függő úgynevezett változó költségeket! Filmklub esetében 

fix költség például az előbb említett éves tagdíj, mert az nem függ attól, 

hányszor tartunk filmklubot – de szinte minden más költség alkalmanként 

értendő, és éves szinten nem mindegy, hogy kéthavonta egyszer, vagy 

hetente egyszer tartunk filmklubot. 

3. A legalapvetőbb költségtényezők fajtái és célszerű 

számbavételi sorrendje 

1.) Anyag- és eszközbeszerzések 

Ide tartozik minden fogyó- és nem fogyó eszköz megvásárlása vagy bérlése, 

helységbérletek, segédeszközök, javítási költségek, utazási- vagy étkezési 

költségtérítés (amennyiben az nem képezi a bérezés részét, például étkezési jegyek 

formájában) 

2.) Energiaköltségek  

A projekt minden egyes elemére vonatkozóan ez jelentős tétellé válhat még egy 

gyülekezet missziós projektjének esetében is! Ide tartozik a világítás, fűtés (télen!), 

áramfelhasználás, saját eszköz üzemanyag felhasználása (például áramfejlesztő 

generátorhoz az üzemanyag egy nyári táborozás egy hete alatt). FONTOS, hogy az 

egyes projektek költségvetéseiben el tudjuk különíteni az energiaköltségeket a 

megvalósító szervezet teljes energiaszükségeitől – ezt a kettőt külön kell 
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számítanunk, és általában nem egyszerű feladat ezt a valóságnak megfelelően 

kiszámítani! 

3.) Bérköltségek, honoráriumok, tiszteletdíjak  

Nonprofit szervezeteknél, gyülekezeti keretek között is muszáj könyvelnünk a 

személyi jellegű ráfordításokat is! A tiszteletdíjak megállapításánál tudnunk kell, 

hogy annak kifizetése gyülekezet esetében például a perselypénzből történik-e, 

mert erre külön jogszabályozás vonatkozik, kapunk-e róla számlát, a számla áfás 

vagy anélküli, stb. stb. 

A bérköltségeknek két összetevője van – az egyik a bruttó bérkiadás, amit a 

honorált személy kap meg, és ez tartalmazza a rá vonatkozó jövedelemadókat is (ez 

például a bruttó fizetés), és ezen túl vannak a bérfizetéssel arányos közkiadásként 

elszámolt tételek, amelyeket a kifizető az államnak fizet meg: társadalombiztosítási 

díj, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás, stb. stb. 

A bérköltségek tervezésénél is érdemes könyvelő, adótanácsadó bevonása – bár ez 

a pénzügyi tervezés minden részletére igaz! 

4.) Amortizációs költségek  

Mérlegszemléletű pénzügyi tervezésnél számolnunk kell az eszközök amortizációs 

elszámolásával is. Az amortizáció az eszközök pótlásának számvitelben 

meghatározott módja, ami ugyan nem jelent valós pénzkiadást, de jelentősebb 

eszközhasználat esetén hatással lehet akár az egész költségvetésre is! Példánknál 

maradva a filmklub használja a gyülekezet projektorát, amely jelentős értékkel bír, 

akár magára az eszközre, akár például az égőre, mint üzemórától függő 

fogyóeszközre tekintünk. A filmklub költségtervébe érdemes beírni a projektor 

amoritzációs költségét, mert heti igénybevételnél megnő az esélye az eszköz 

meghibásodásának, esetleges cseréjének, amire így pénzügyileg is fel tudunk 

készülni, és a váratlan kiesés nem borítja fel a filmklub működését. 

5.) Rezsiköltségek  

Nem a mindennapi életből ismert „rezsiről” van szó, mert a víz-gáz-villany 

fogyasztásokat az energiaköltségeknél számoltuk el. Egy projekt rezsiköltsége 

általában olyan tételeket tartalmaz, mint a telefonhasználat, postaköltségek, saját 

személygépkocsi használata, posta, adminisztrációs fogyóeszközök, a feladatokhoz 
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igénybevett szolgáltatások költségei (könyvelés, tanácsadás, nyomtatás, stb.), 

illetékek, idegenforgalmi adók, stb. stb. 

6.) Reklám- és marketingköltségek  

Ezeket sok esetben a rezsiköltségekhez számolják, mi szeretnénk mégis külön 

tárgyalni, éppen a fontosságuk miatt! Egy projekt értékesítésének sikerét ugyanis 

nagyban befolyásolja az arról való kommunikáció – és ez sok esetben önálló 

részfeladatok és a hozzájuk tartozó, sokszor egyáltalán nem jelentéktelen 

költségtényezők sorát jelenti. Érdemes tehát ennek költségeivel külön is számolni, 

ide értve a reklámanyagok tervezésétől kezdve a nyomdai költségeken át a 

plakátok kiragasztásához szükséges ragasztó áráig minden költséggel kalkulálni! 

7.) Esetleges banki, pénzforgalmi- és hitelköltségek  

Ezekre csak nagyobb volumenű költségvetéseknél van szükség (jellemzően 

építkezéseknél, épület felújításoknál, jelentős összegű eszközvásárlásnál). Ilyen 

esetben ezek költségvonzatát külön tételként kell elszámolni. 

8.) Biztonsági tartalék 

A nem várt kiadásokra, az esetleges kockázatok kezelésére. Nehéz meghatározni 

ennek az összegét, ez nagyban függ a projekt teljes költségigényétől és a szervezet 

pénzügyi tartalékjainak nagyságától és mobilizálhatóságától. Mindenesetre 5-10%-

os mobilizálható biztonsági tartalékkal való kalkulálás jelentős biztonságot adhat 

egy projekt pénzügyi finanszírozhatóságához. 

4. Eredmény-kimutatás gazdasági tevékenységek 

költségvetésénél 

Amennyiben a gyülekezet vagy missziós szervezet által megvalósított projekt 

ingyenes, vagyis a költségvetéshez nem tartozik bevételi oldal, csak egy forrás-

oldal, amelyről a szervezet más módon gondoskodik, úgy pénzügyi eredmény-

kimutatásra nincsen szükség. Kiindulunk a rendelkezésre álló, a megvalósító 

szervezet által biztosított forrásból, és az alapján elkészítjük az adott szolgálat 

(projekt) költségvetését úgy, hogy a projektre elkülönített keretösszegeken 

biztonságosan belül maradjon. 
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Azonban a gyülekezet, kimondottan akkor, ha „mögötte” működik egy nonprofit 

szervezet, például alapítvány – bevételének a törvényben meghatározott keretéig 

(ami jelenleg 50%) végezhet gazdasági tevékenységet is. Ez lehet könyvkiadás, 

olyan szolgáltatás, aminek az igénybevétele nem ingyenes – ezekkel külön 

fejezetben is foglalkozunk. 

Költségvetési szempontból ilyen esetben el kell készítenünk az adott szolgáltatás 

(projekt) eredmény-kimutatását is. 

Az értékesítésből származó árbevétel és a költségek egyenlege mutatja az adott 

gazdasági tevékenység eredményét. A nyereség a költségeket meghaladó 

árbevétel, míg a veszteség az árbevételt meghaladó költségek eredményét jelenti. 

A pozitív előjelű nyereség az alapja az államnak fizetendő nyereségadónak – ezért 

ezt nevezik „adózatlan eredménynek”. Az adózott nyereség az erre a pozitív 

eredményre vonatkozó, az összes törvényi előírásnak megfelelő adók megfizetése 

utáni maradványérték, amelyet a gazdálkodó szervezet felhasználhat saját 

jövedelemként, osztalékként, további projektek költségeinek fedezeteként, 

tartalékképzésként, saját tőkeként. 

5. A cash-flow tervezés 

A gazdasági jellegű tevékenységek pénzügyi tervezésének talán legfontosabb eleme 

az úgynevezett cash-flow tervezés. Ennek lényege, hogy a valós készpénzforgalmat, 

a bevételeket és kiadásokat is göngyölítve, általában havi leosztásban kezeli és 

jeleníti meg. Ez a tervezési módszer átláthatóvá teszi, milyen időszakban milyen 

kiadásokkal, bevételekkel számolhatunk, és mindez hogyan hat a projekt egészére. 

A cash-flow egyik nagy előnye, hogy előre jelezheti, mikor kerül egy projekt 

finanszírozása kritikus állapotba, amikor külső pénzbevonásról, a költségek 

halasztott kifizetéséről, vagy bármilyen más módon a pénzügyi stabilitás 

biztosításáról gondoskodni kell. 

Minden gyülekezetnek, nonprofit szervezetnek (a gazdálkodó szervezetekről nem is 

beszélve) nyomatékosan ajánljuk, hogy minden gazdasági jellegű projektjükhöz, 

illetve a szervezet saját éves költségvetésének elkészítéséhez is készítsenek cash-

flow tervet, lehetőleg digitális formában, ahol minden egyes adatot azonnal 

aktualizálni lehet, és így egyetlen adatmódosítás hatására is a valós 

következményeket és eredményeket láthatjuk a pénzügyi tervünkben. Ennek 
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legegyszerűbb módja az Excel (vagy annak megfelelő táblázatkezelő szoftverek) 

használata. 

A DVD-n található egy EXCEL fájl: cashflow.xls – egy példa cash-flow táblázattal, 

amely segíthet a saját táblázatunk elkészítésében is. 

PÉLDA A MEGVALÓSÍTÁSRA 

Nézzük meg a filmklubunk cash-flow-ját abban az esetben, ha a gyülekezet a 

költségeknek csupán egy részét biztosítja, a többiről a filmklubnak kell 

gondoskodnia, és ehhez a filmklubnak egy jelképes belépődíjat kell szednie – ami 

egyébként vállalható és teljesen szabályos is! 

1. Először is határozzuk meg, a filmklub költségtervének időtartamát – vagyis 

milyen időszakra készül a költségvetés. Legyen ez esetünkben kilenc hónap, 

szeptembertől májusig. 

2. Másodszor, vegyük számba, milyen fix költségei lesznek a filmklub folyamatos 

működésének: 

 a filmklub szövetség éves tagdíja – ez 1.000 Ft 

 projektor vásárlása – mert jelenleg nincsen. A projektort a gyülekezet is 

használni fogja, ezért a filmklub és a gyülekezet közösen finanszírozza meg, 

legyen az arány 50/50%, és az ára legyen bruttó 120.000 Ft 

 Számoljunk két éven belüli izzócserével, amit kalkuláljunk úgy, hogy a 

fenntartási költség is 50%-ban oszlik meg, így ennek éves aránya 25%. Az 

izzó kerüljön 10.000 Ft-ba, így a projektor éves amortizációjára számoljunk 

10.000 x 25% = 2.500 Ft-ot 
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A táblázatunkba bevezettük a fix költségeket, összegeztük, majd leosztottuk a 

projekt időtartamát jelentő kilenc hónapra. Az Excel alapszintű ismeretével 

mindezeket képletek segítségével automatizálhatjuk, így egyetlen adat 

megváltoztatásával – például a projektor 50%-a nem 60.000. hanem 75.000 Ft – 

minden adat automatikusan frissül. 

3. Vegyük sorba tételesen az egy filmklubra eső, minden egyes alkalommal 

jelentkező kiadásokat: 

 terem bérleti díja – ugyanis missziós filmklubot szeretnénk tartani, ami a 

templomfalain kívül hatékonyabb, így kibéreljük a helyi kultúrház egyik 

termét, alkalmanként 5000 Ft-ért 

 meghívott előadó honoráriuma: 10.000 Ft alkalmanként 

 útiköltséggel most ne számoljunk, vegyük úgy, hogy a meghívott előadó a 

saját városunkban lakik, így erre nem kell külön tétellel számolnunk 

 plakát nyomtatása: a tervezést megcsinálja valaki a gyülekezetből, csak a 

nyomtatási költséggel kell számolnunk. Számoljunk kicsi léptékkel, 10 darab 
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A3-as plakáttal, ennek színes kinyomtatása darabonként 300 Ft – tehát ez 

az összeg legyen 3.000 Ft. 

 vendéglátás: üdítők, tea, cukor, műanyagpoharak, chips – a keretösszeg 

legyen alkalmanként 5000 Ft – ebbe bele kell férnie mindennek! 

FONTOS, hogy mivel a költségtervünket a megtartott filmklubok száma alapján 

építjük fel, minden hónapra előre meg kell terveznünk, hány alkalmat fogunk 

tartani. Általában négy hét van egy hónapban, de szeptemberben iskolakezdés, 

decemberben karácsony, májusban érettségi, ezek a hetek kiesnek, tehát ezért 

szerepel a különböző hónapoknál eltérő szám a megtartott alkalmak sorában. Így 

lesz pontos és valóságos a költségtervünk. 

 

 

Látható a képlet is, amely két elemből áll össze: a fix kiadások egy hónapra 

lebontott részköltségéből, valamint az egy alkalomra kalkulált költségek és a 

havonta megtartott alkalmak szorzatából. 
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4. Ezek után következhet a bevételek számba vevése: 

 Példánkban a gyülekezet hozzájárul havi 30.000 Ft-tal a filmklub 

működéséhez 

 továbbá a filmklub önkéntesei gyűjtenek havi 30.000 Ft egyéni támogatást 

– amelyre számtalan módszer található ebben az anyagban 

Ez a két bevétel havi jellegű – vagyis nem függ a filmklubok számától, akkor is 

ennyi, ha csak két filmklubot tartunk, és akkor is, ha négyet. 

Ezen kívül pedig tervezzünk 300 Ft-os belépődíjakkal, és 20 biztos fizető 

látogatóval. Ne felejtsük, most pénzügyi tervet készítünk, tehát most dől el, 

mennyire életképes az egész projekt. Ehhez rendelkeznünk kell legalább két 

lényeges és tényszerű információval: 

1. reális-e az ismeretségünkben, a városunkban a 300 Ft-os belépődíj? Ezt 

„piackutatással” tudjuk felmérni, vagyis a potenciális célcsoportunkban 

meg kell kérdezni, ennyit hajlandóak lennének-e fizetni egy klubalkalomért, 

ahol az előadáson túl némi üdítő, chips is lesz. 

2. tudunk-e minden alkalomra minimális 20 fizető látogatót meghívni? Ehhez 

annyi önkéntesre van szükség, akik legalább 40-60 biztosnak tűnő látogatót 

el tudnak érni rendszeresen! 

Ha az alkalmankénti 20 fő, 300 Ft-os belépődíjjal reális, akkor beírhatjuk a 

táblázatunkba. 
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Látható, hogy a táblázatban a belépődíjakat beszoroztuk a megtartott klubalkalmak 

számával, és az állandó, havi bevételekkel kiegészülve így kapjuk meg a filmklub 

tárgyhavi bevételeit. 

5. Mindezek hozzátesszük a táblázathoz a göngyölített eredményeket mutató cash-

flow-t is: 
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A göngyölített Cash-flow azt mutatja, hogy a havi eredmények hogyan adódnak 

össze és halmozódnak – tehát mindig az előző havi maradvány és az aktuális havi 

eredmény összegéből adódnak. 

Ha megnézzük a számokat, akkor azonnal kiderül, hogy a filmklub költségvetése 

ezekkel a számokkal nem áll meg! 

Ilyenkor három dolgot tehetünk: 

1.) Megnézzük, mekkora a cash-flow legkritikusabb értéke – ez lesz a projekt összes 

vesztesége. A mi táblázatunkban ez az áprilisi hónap 52.444 Ft-os hiánya. Ezt az 

összeget forrásként elő kell teremtenünk, és a projekt indulásakor induló tőkeként 

biztosítanunk kell. Ha ezt meg tudjuk tenni – például egy céltámogatás, felajánlás 

vagy a gyülekezettel történő külön megállapodás keretében, akkor a cash-flow 

mérlegünk minden hónapban pozitív marad. 

Ehhez a tervezés során utólag – amikor kiderült, hogy ezekkel a számokkal nem 

tartható a költségvetés – betettünk egy induló tőke sort, ahová bevezettük ezt a 

hiányzó összeget (sárga kiemeléssel): 
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Látható, hogy bár a havi egyenlegünk szinte folyamatosan veszteséges marad, a 

cash-flow a nyitó tőkebiztosításnak köszönhetően végig pozitív, és az áprilisi kritikus 

hónapban kinullázódik. 

A példánknál maradva, ha a filmklub egy havi, vagyis 60.000 Ft-os plusz bevétellel 

indulhat, az néhány ezer forintos tartalékot is jelent a kilenc hónap során. 

2.) A második lehetőségünk akkor, amikor a pénzügyi tervünk nem áll meg, a 

költségek csökkentése. Megnézzük, milyen kiadások kerülhetők el, amik a 

mérlegünket pozitív irányba befolyásolni tudják. 

Ha például az előadó honoráriumát az első változatban szereplő 10.000 Ft-os 

összegről 8.000 Ft-ra csökkentjük, akkor az egész költségvetés rögtön tarthatóvá 

válik: 
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Bár a havi kiadás-bevétel egyenleg a hónapok többségében még mindig mínuszos, 

azokban a hónapokban, amikor csak két vagy három filmklubot tartunk, a havi fix 

támogatásnak köszönhetően, ami nem függ a filmklubok számától, jelentős 

mértékű megtakarításunk keletkezik. Ennek köszönhetően mindössze 

egyetlenkritikus hónapunk lesz, amikor a cash-flow negatívba kerül 6.167 Ft-tal – 

ezt az összeget valakinek meg kell hiteleznie egy hónapra, de a költségvetés így már 

a projekt egészére nézve tartható, sőt, minimális, 11.500 Ft-os „nyereséggel” 

záródik le a következő év májusában. 

Természetesen költséget több tételből is faraghatunk, az Excel-ben történő cash-

flow tervezés azért is nagyon hatékony, mert a képletek megadásával nagyon 

egyszerűen tudjuk megvizsgálni egyes értékek változtatásának következményeit az 

egész költségvetésre vonatkoztatva. 

3. A harmadik lehetőség egy finanszírozási terv stabilizálására a bevételek növelése. 

Ezzel azonban nagyon óvatosan kell bánnunk – főképpen ha az eredeti tervekben 

szereplő számokat valós piackutatás, elemzés alapján határoztuk meg. Ilyen 
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esetben újbóli piackutatás és erőforrás-elemzés indokolt a megváltoztatott 

körülmények függvényében. 

Példánkban megnézhetjük, hogy mi történik akkor, ha a belépődíjat 300 Ft helyett 

400 Ft-ra módosítjuk: 

 

- vagy ha a 20 fős létszámot 30 főre: 
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- vagy ha az eredeti 30.000 Ft-os gyülekezeti támogatást 40.000 Ft-ra emeljük: 
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Mindhárom esetben látható, hogy a mérlegünk pozitívba fordult. 

Hogy a három módszer közül melyik a legbiztonságosabban kivitelezhető – ez 

alapvetően nem pénzügyi kérdés – a finanszírozási terv „csupán” megmutatja 

azokat a szükségeket és lehetőségeket, amelyeket azután személyesen, tárgyalások 

útján, felmérések és piackutatások után mérlegelhetünk a végleges döntés 

meghozatalánál. 

VÉGSZÓ EHHEZ A RÉSZHEZ 

Természetesen még ez a kalkuláció is erősen elnagyolt – csak a példa kedvéért 

szerepel, hogy a költségvetés elkészítésének menete átlátható legyen. Nem 

szerepel benne a filmek beszerzése – mert feltételezzük, hogy valakinek megvan, 

akitől kölcsön kérhetjük, nem szerepelnek benne olyan elemek, amelyek nonprofit 

vagy az áfa-körbe nem tartozó egyházak esetében nem jelentkeznek, azonban 

gazdálkodó szervezetnél, illetve nonprofit szervezetek, például alapítványok profit-

orientált tevékenységeinél viszont megjelennek. És természetesen az egyszerűség 

kedvéért most mindent bruttó árakon számoltunk, egyébként a cash-flow-ban 

mindig nettó értékeken számolunk, és az áfa befizetések és visszaigénylések külön 

tételként jelentkeznek a táblázatban. 

Reméljük, hogy ez is segítséget jelent a tudatosabb és felelősebb költségvetés-

tervezésben, és ezáltal egy olyan „kisebb volumenű” szolgálat, mint egy gyülekezeti 

filmklub, hosszú távú, biztonságos fenntartásában is. 

12. Kockázat-menedzsment 

Minden szervezet működésének és minden projekt megvalósításának vannak 

kockázatai. Ez abból fakad, hogy bár felelősen minden tőlünk telhetőt megteszünk 

a siker érdekében – sajnos egyszerűen nem rendelkezünk befolyással minden 

lehetséges változó felett. Egy gyülekezet életét vagy egy szolgálat megvalósulását 

jelentősen befolyásolhatják olyan tényezők, mint az időjárás – gondoljunk egy nyári 

kenutúrára, amit elmoshat egy esős idő utáni áradás; egy betegség vagy baleset, 

ami miatt hirtelen kiesik a meghívott előadónk, akire az egész projektet építettük; 

egy másik projekt megmentése miatti drasztikus erőforrás-átcsoportosítás, ami a 

mi projektünket is befolyásolhatja. 
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Számtalan kockázati tényező van a személyes életünkben éppúgy, mint az általunk 

elvállalt, megtervezett és elvégzett feladatokban. Ezekkel nem árt előre kalkulálni, 

hogy fel tudjunk készülni a lehetséges kockázatok kezelésére. Ez a felelős 

hozzáállás: amit megtehetünk, hogy egy projekt működését biztosítsuk, tegyük 

meg, akár úgy, hogy kockázati többletkiadásokkal is számolunk, amelyeket lehet, 

hogy el sem kell majd költenünk, igénybe sem kell vennünk – de a meglétük 

áthidalhatja az esetlegesen felmerülő problémákat és nem várt akadályokat. 

Két nagyon egyszerű és alapvető kockázatelemzési módszert szeretnénk itt 

javasolni. Ezeket célszerű csoportosan, a projektért felelős vagy azt megvalósító 

team bevonásával, ötletbörze (brainstorming) keretében elkészíteni, mert olyan 

kockázati tényezők is felmerülhetnek, amelyet a vezetői székből – a terepen 

szerezhető valós tapasztalatok hiányában – nem lehet látni és tervezni. 

Azonban nagyon lényeges azzal is tisztában lennünk, hogy a kockázat nem azonos a 

problémával vagy rosszabb esetben a válsággal! A kockázat még nem történt meg – 

ezért egyelőre nem valóságos. A kockázat a probléma megvalósulásának esélye, 

aminek 

 a lehetőségét, előfordulását, gyakoriságát fel kell tudnunk mérni 

 az okait lehetőségeink szerint meg kell szüntetnünk vagy mérsékelnünk 

 a lehetséges következményeinek kezelésére pedig fel kell készülnünk 

Ez a három reakció tulajdonképpen a kockázatkezelés három módszere is. 

Ehhez először is azonosítanunk kell a lehetséges kockázati tényezőket. Ehhez egy 

egyszerűbb és egy összetettebb módszert alkalmazhatunk: 
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1. Egyszerű kockázati mátrix 

 

A legkritikusabb kockázatokkal mindenképpen foglalkoznunk kell, és azok 

biztosítását bele kell kalkulálnunk a projekt megvalósításába is, mind időben, mind 

erőforrás-ráfordításában, mind a pénzügyi tervben. 

A mérsékelt kockázatok egyedi mérlegelés tárgyát képezik. Természetesen a 

projektünk biztonsága annál nagyobb, minél több kockázati tényezőt ki tudunk 

iktatni – az erre való törekvés tehát fontos része a projekt-tervezésnek és a 

megvalósításnak egyaránt. 

2. Összetett kockázatelemzés: kockázat-menedzsment 

Ez már nem csupán kockázat-elemzés, hanem egyben felkészülés a felmerülő 

kockázatok kezelésére is – tehát már kockázat-menedzsment: 
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sorszám 
Kockázati tényező 

meghatározása 

Bekövetkezés 

valószínűsége 

Hatása a 

projektre / 

szervezetre 

Kezelés 

lehetséges 

módszerei és 

eszközei 

     

     

     

     

     

 

A bekövetkezés valószínűségét nem szükséges százalékokban definiálni, bővel 

elegendő egy kicsi / közepes / nagy kategorizálás. A kockázati tényezőket próbáljuk 

meg minél jobban körülírni, a lehetséges hatásukat a legszélesebb körűen felmérni, 

és a kezelési módokra és eszközökre a legtöbb lehetséges megoldást számba venni. 

3. A kockázat-kezelés módszerei és eszközei 

A kockázatokból fakadó zavarok, problémák, veszteségek négy alapvető ponton 

jelentkezhetnek – ezért a megoldásukat is ezekre a pontokra kell fókuszálni. Mivel 

egyelőre kockázatokat elemzünk, még nincs semmiféle probléma, ezért ez 

tulajdonképpen a problémaforrások lehetőségének minimalizálását, lehetőség 

szerinti kiküszöbölését jelenti. 

A kockázatkezelés – és egyben problémamegoldás négy belépési pontja: 
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PÉLDA AZ ALKALMAZÁSRA 

Milyen kockázatai lehetnek egy gyülekezeti filmklub működtetésének? 

A legkritikusabb kockázata, hogy nem fognak eljönni annyian, amennyi fizető 

látogatóval kalkuláltunk a költségvetés tervezésekor. Mivel terembérleti díjat, 

előadói honoráriumot és a többi kiadásunkat ki kell fizetnünk, ezért a filmklub 

hosszú távú fenntartása – legalábbis ezekkel a tervezett körülményekkel számolva 

alapvetően függ attól, hogy a fenntartáshoz szükséges minimális látogatói 

létszámot hosszú távon is biztosítani tudjuk. Ez tehát a legkritikusabb kockázat. 

Száz aktív fiatallal vagy missziós lelkületű, tettre kész gyülekezeti taggal, egy 

prosperáló városi környezetben heti 20-30 látogatót elhívni egy igényes filmklubba 
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nem lehetetlen vállalkozás. Tehát bár ez a legmagasabb kockázati tényező, nem 

biztos, hogy ennek az előfordulása a legvalószínűbb. Azonban ugyanezt a feladatot 

húsz aktív gyülekezeti taggal, falusi környezetben már korántsem biztos, hogy 

hétről-hétre meg tudjuk valósítani. Természetesen nem lehetetlen, de a kockázatát 

fel kell mérni, és lehet, hogy itt már ez is magas lesz. Akkor tehát ennek a 

kivédéséről kell gondoskodnunk – a megoldások mind a négy szintjén. Vagyis 

szedjünk össze minél több konkrét probléma-megoldási javaslatot és ötletet, hogy…  

1. megszüntessük az előidéző okokat 

2. kiiktassuk magát a problémát 

3. kezeljük a közvetlen hatásokat, amik a filmklub fenntartását érinthetik 

4. és kezeljük a filmklub miatti esetleges problémákat a fenntartó 

gyülekezetre nézve 

MIK LEHETNEK EZEK? 

Nézzünk példát mindegyik pontra! 

1. Miért nem jönnek el? Mert gyenge a hirdetés, kevés helyre ragasztunk ki 

plakátot, vagy nem jó helyre ragasztjuk ki, esetleg kevés személyes, baráti 

meghívás történik, egy alternatív programlehetőség elvonja a leendő 

közönségünket, stb. stb. – Ezeket a lehetséges okokat egyesével kezeljük!  

MEGOLDÁS: Gondoskodjunk arról, hogy minden rendelkezésre álló 

csatornán hirdessünk, elegendő plakátot és megfelelő helyekre ragasszunk, 

és ha párhuzamosan lesz egy nagyobb volumenű program, esetleg toljuk el 

egy nappal a mi filmklubunkat. 

2. Hogyan biztosíthatjuk, hogy ne fordulhasson elő az, hogy csak hárman 

jönnek el a filmklubos alkalomra? 

MEGOLDÁS: Például minden önkéntes a filmklub előtti vasárnap adja le a 

szervezőknek, kikkel fog érkezni, vagy az ismeretségéből hány főre 

számíthatunk. Ebből a listából azonnal látni fogjuk, hogy a 

rendelkezésünkre álló pár napban mit kell még tennünk ahhoz, hogy a 

kitűzött célokat teljesíthessük. Ennek az előrejelző rendszernek a 

megszervezéséről gondoskodjunk – ez egy konkrét eredménye lehet a 

kockázatelemzésnek, amit azután visszavezetünk a projekt stratégiai 

tervébe, megnevezzük feladatként, felelősöket, határidőket, szükség 
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esetén forrásokat rendelünk melléjük. Így tud a kockázatelemzés 

visszahatni magára a projekt-tervezésre. 

3. Mi történik, ha mindezek ellenére rendszeresen mégsem lesznek elegen a 

folyamatos működtetéshez? 

MEGOLDÁS: mérlegelnünk kell a költségek drasztikus csökkentését, ki kell 

alakítanunk egy válságkezelési tervet – például ritkítjuk az alkalmakat, és 

nem hetente, hanem csak kéthetente vagy havonta egyszer tartjuk meg, 

csökkentjük az előadó honoráriumát vagy mégsem bérelünk helységet, bár 

az hatékonyabb lenne, hanem a gyülekezeti termet vesszük igénybe, amiért 

valószínűleg nem kell fizetnünk. 

4. A filmklub esetleges bukása presztízsveszteséget, esetleg valós anyagi 

veszteséget is eredményezhet a gyülekezetben, mint fenntartóban és 

háttérszervezetben. 

MEGOLDÁS: folyamatosan számoljunk be a terheinkről, kérjük a gyülekezet 

imatámogatását, esetleg segítségét a hívogatásban, működtetésben. 

Határozzuk meg azt a veszteségi küszöbértéket, amikor a projektet le kell 

állítani, hogy további veszteségeket ne okozzunk. 

A kockázatelemzéssel kapcsolatban lásd még a Szponzori kockázatelemzés című 

fejezetet is! 

5. A projektvezető 

Eddig megtanultuk, hogy a projektek egyfajta vállalkozások, amelyek a szervezet 

stratégiai céljait hatékonyan megvalósítják. Sikerességük egyik pillére a megfelelő 

tervezés, a másik viszont a kivitelezés. Ebben pedig két személy játszik 

kulcsfontosságú szerepet: a projektvezető és a projekt-szponzor. Ez utóbbiról a 

következő fejezet fog szólni, most a projektvezetővel kapcsolatos legfontosabb 

alapelveket összegezzük. 

Ezen a helyen szeretnék beemelni egy hosszabb idézetet Ternyik Lászlótól, aki a 

Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke, és egy 2005-ben publikált cikkében 

nagyon töményen összefoglalta a jó projektmenedzser jellemzőjét – ennél jobban 

én úgysem tudnám megfogalmazni: 

„Elsődleges fontosságú a projektmenedzser személyének kiválasztása. A projektet 

minden esetben vállalkozásnak kell tekinteni, ezért célszerű olyan munkatársat az 
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élére állítani, aki képes és kész a vállalkozást sikerre vinni. Erre többnyire erős, 

céltudatos, formáló személyiség képes, aki vezetőként alkalmas arra, hogy a cél 

iránti elkötelezettségét és a megvalósulásban való hitét átvigye a környezetében 

dolgozókra. Ezen kívül jól kommunikál, befolyását leleményesen érvényesíti. 

Tanácsos, hogy a kiválasztott személy megfelelő jártassággal rendelkezzen a projekt 

szakmai fókuszterületein, hiszen ellenkező esetben előfordulhat, hogy 

félreértelmez bizonyos helyzeteket, vagy hosszabb idő alatt látja át azokat. Az is 

hiba azonban, ha a szakterülethez jól értő kollégát neveznek ki projektvezetőnek, 

akiben nem találhatók meg a fent leírt tulajdonságok. Az ilyen vezető hajlamos arra, 

hogy a projekt szervezeti, politikai, üzleti kihívásai elől „menedéket találjon” a 

szakmai kérdések vizsgálatában, elhanyagolva e kritikus területeket. Megtörténhet 

az is, hogy egy sikeres funkcionális vezető projektmenedzserként kudarcot vall: az 

események után kullogva, csupán a sikertelenséget, és annak okait adminisztrálja. 

A projektvezetésben járatlan funkcionális vezető úgy érezheti, hogy „légüres térbe 

került”, ha nem kapja meg „fentről” az iránymutatást. Márpedig projektvezetőként 

az „utolsó parancs” a projekt definíciós dokumentumban foglaltatik, további 

utasítás csak az előre tervezett döntési pontokon várható, illetve nem várt gondok 

felmerülésekor, ám ezt a projektvezetőnek fel kell ismerni és kérni kell. Épp ezért a 

projektmenedzser önállósága, kreativitása és poraktivitása kritikus sikertényező a 

vállalkozás egésze szempontjából.  

 

A projektvezető nem lehet „magányos farkas”, hiszen egy projektcsapat tagjaként 

küzd a projekt céljaiért. A csapat összeállításában meghatározó szerepe van. A 

gyakorlatban azonban a legritkább esetben állítja össze a csapatot teljes egészében 

a projektvezető, bizonyos mértékig mindig „hozott anyagból” dolgozik. A 

tapasztalatok szerint a projekt napi csatározásainak hevében a csapat fejlesztésére 

jut a legkevesebb figyelem, pedig épp ennek segítségével lehet áthidalni a „hozott 

anyag” és a „vágyott csapat” között feszülő ellentéteket. A képzésnek két területre 

célszerű fókuszálnia. Egyrészről növelni kell a csapattagok képességeit arra, hogy 

megfelelően elvégezzék a projektben hozzájuk rendelt feladatokat, másrészről a 

csapaton belüli bizalom, és a kohézió is fejlesztendő, hiszen csak így aknázhatjuk ki 

a csapatmunkában rejlő extra produktivitást.  

 

A projektsikerhez a vezető azzal is hozzájárulhat, hogy tiszta és mindenki számára 

érthető szabályokat, normákat definiál, olyanokat, amiket a csapat minden tagja 
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elfogad. Nélkülözhetetlen, hogy a projektvezető megértse és elfogadja a csapatban 

meglévő változatosságot (különböző személyiség típusok, kompetenciák, 

munkamódok), és ezeknek figyelembe vételével, személyre szabottan viselkedjen a 

csapattagokkal szemben. A működésben egyaránt fontos a tiszta és egyenes 

kommunikáció, az „empowerment” és a személyes eredmények elismerése is. A 

projektmenedzserek leghatékonyabban akkor tudnak vezetni, ha felismerik, hogy 

csak az által tudják másokból kihozni a maximumot, ha önmaguk esetében is 

képesek erre.” (Világgazdaság, 2005. április 4.) 

ÖSSZEGEZZÜK A LEGFONTOSABB ALAPELVEKET: 

A projektvezető delegálása 

A projektvezetőt – ahogy azt a következő fejezetben látni fogjuk – megfelelő 

szervezeti- és vezetői kultúra esetén a projekt-szponzor nevezi ki a projekt élére. 

Ennek több oka is van, amit részletesen a következő fejezetben fogunk elemezni. 

1. A projektvezető feladatai 

Csak a legalapvetőbb feladatokat fogjuk felsorolni, amelyek minden jellegű 

projektnél azonosak, a projektvezető legáltalánosabb feladatai: 

 aktív részvétel a projekt előkészítésében és tervezésében 

 a projektet megvalósító ütőképes team felállítása 

 a feladatok kiosztása 

 ellenőrzési pontok beiktatása és rendszeres ellenőrzés 

 a kiosztott feladatok elvégzésének ellenőrzése, átvétele 

 a megvalósítás során a csapattagok folyamatos motiválása 

 folyamatos kommunikáció a csapaton kívül és a csapaton belül: a megfelelő 

információáramlás biztosítása minden résztvevő felé 

 tájékoztatási kötelezettség a szponzor felé 

 a forrásgazdálkodás nyomon követése, minden fennakadás és/vagy új igény 

időben történő kommunikálása 

 a projekt folyamatos dokumentálása – a követelményeknek megfelelően 

 a csapattagok közötti személyi problémák kezelése, amennyiben azok 

túlnőnek rajta, a szponzor bevonása a problémamegoldásba 
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2. A jó projektvezető személyisége 

 megfelelő szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik a projekt 

megvalósításához 

 megfelelő önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy a csapattagok felé 

elvárásokat támasszon és azokat számon is kérje 

 autokrata: képes az önálló döntéshozatalra, szükség esetén határozott 

fellépésű 

 ennek ellenére nem él vissza a pozíciójával 

 önálló kezdeményezésre és önálló munkára ösztönzi a munkatársait 

 dinamikus, operatív alkat 

 nem probléma-centrikus, hanem megoldás-orientált 

 precíz és következetes 

 jól kommunikál szóban és írásban is 

 képes egyszerűsíteni, nem bonyolítja túl a dolgokat, jól gazdálkodik a 

rendelkezésre álló erőforrásokkal (idő, ember, pénz, stb.) 

 a részleteket is figyelemmel kíséri, alapos 

 széles látókörrel rendelkezik, átlátja a projekt egészét 

 türelmes és jóindulatú 

 vezethető, elfogadja a (megfelelő) projekt-szponzor mentorlását 

Gyülekezeteinkben azok a vezetők, akik a különböző szolgálati területekért 

felelősek, és azokat megvalósítják, voltaképpen projektvezetők. Ha megtanulunk 

így (is) tekinteni rájuk, ha ők maguk is megtanulják projektvezetőkként látni 

magukat, az valószínűleg egy sokkal magasabb fokú elkötelezettséget és magasabb 

minőséget fog eredményezni az általuk végzett szolgálatokban, és így a 

gyülekezetük, missziós szervezetük életében egyaránt. 

A fejezet lezárása 

Természetesen sokkal többet és sokkal részletesebben, „szakmaibb” módon is 

lehetett volna írni a projekt-tervezés lépéseiről, de ebben az anyagban ennyire 

jutott lehetőség és hely, illetve nem egy száraz közgazdasági tanulmány elkészítése 

volt a cél, hanem egy azonnal alkalmazható segédanyag összeállítása. Remélem 

azonban már ennyi is segítséget jelenthet abban, hogy a gyülekezeteinkben, 

szervezeteinkben megvalósuló szolgálatok tervezéséhez a lehető legnagyobb 
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figyelemmel és felelősséggel tudjunk hozzáfogni, megtéve a mi, emberi oldalunkról 

a legtöbbet, amit Isten és embertársaink szolgálata megérdemel. 
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Harmadik fejezet: A projekt-szponzoráció 

A projekt-szponzorálás a nagyvállalati kultúrához tartozik, és sajnos szinte alig 

jelenik meg másutt: sem a kisvállalati szektorban, sem a nonprofit szervezeteknél, 

sem gyülekezeteknél nem jellemző még ez a szemlélet. 

Az elnevezéstől eltérően itt nem elsősorban pénzügyi támogatásról van szó, a 

magyar szóhasználat emiatt talán kissé félreérthető. Hogy mit is jelent a 

szponzorálás, egy szponzor jelenléte az feladataink, projektjeink, esetleg karrierünk 

mögött, manapság (az előbb említett nagyvállalati felső- és középvezetőkön kívül) 

leginkább azok értik, akik csatlakoztak valamilyen MLM-rendszerhez, legyen szó az 

Avonról, az Ökonetről, a Lyoness-ről vagy bármelyik ezekhez hasonló szisztéma 

alapján felépülő és működő értékesítési rendszerekről. Ha őket kérdezzük, azonnal 

tudni fogják, ki is a szponzor, mi a feladata, mit tud hozzátenni az én munkámhoz, 

eredményeimhez, sikereimhez. 

Ez a fejezet abban próbál meg segítséget nyújtani, hogy ha az eddigiekben tárgyalt 

projekt alapú megközelítést hasznosnak ítéli egy gyülekezet vagy missziós, 

nonprofit szervezet a szolgálatainak tervezéséhez és végzéséhez, szervezetének 

működtetéséhez és fejlesztéséhez, akkor ennek a szemléletnek és megközelítési 

módszernek a következő szintje a projekt-szponzorálás. 

Mivel mi nem nagyvállalati szemüvegen keresztül tekintünk sem a projekt-

szemléletre, sem a most bemutatott projekt-szponzorációra, ezért e fejezet sem 

kíván olyan szinten elmélyedni ebben a témában, amire azon a szinten a 

felsővezetőknek szüksége van. Arra megfelelő szakirodalom áll rendelkezésre. Most 

is csupán nagy vonalakban, és kifejezetten a keresztény missziómunka, a 

gyülekezetek és az alapítványok szempontjából fogjuk ezt a témát is bemutatni. 

Mire a fejezet végére érünk, remélhetőleg látni fogjuk azt is, hogy ezúttal sem 

valamiféle felesleges, „világias” dologról van szó, ami túl szentségtelen ahhoz, hogy 

gyülekezeti célokra, Isten országának építésére használjuk, hanem nagyon is 

valóságos útmutatást tud nyújtani az Isten terveiben való felelős és hatékony 

részvételünkhöz. Ugyanis a Bibliában is voltak projekt-szponzorok – legfeljebb 

senkinek nem jutott eszébe még így hívni őket! 
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1. Egy projekt finanszírozásának összetevői 

Ez a segédanyag alapvetően finanszírozási szempontból készült, tehát abban próbál 

segítséget nyújtani, hogyan tudjuk biztosítani a szolgálatainkhoz, 

tevékenységeinkhez szükséges anyagi hátteret. Már láttuk, ha ezeket a 

szolgálatokat projektekként kezeljük, akkor sokkal szélesebbé tágul az a kép, ami a 

szolgálatunkról szól – és bár sok vezető gondolja úgy, hogy a végső döntések mindig 

finansziális döntések, láttuk, hogy egy projekt életében az anyagiakon kívül mennyi 

más tényező játszik még kulcsszerepet – és az esetek legnagyobb részében a döntés 

egyáltalán nem pénzkérdés. 

A projekt-szponzoráció sem a pénznél kezdődik – és alapvetően nem is a pénzről 

szól! 

Ennek ellenére remélem, senki nem fogja átlapozni ezeket az oldalakat, azt 

gondolván, hogy akkor nem is fontosak! 

Milyen összetevői vannak egy projekt megvalósításának? 

Legalább három jól elkülöníthető összetevőről beszélhetünk:  

 van egy megvalósító szervezet 

 van egy termék vagy szolgáltatás, amit megvalósít 

 és ennek a megvalósításnak van egy ára, amit ki kell gazdálkodni 

Ehhez a fejezethez a DVD-n található egy PowerPoint prezentáció – ennek a diáit 

fogjuk a fejezetben is felhasználni vezérfonalunkként: 
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Nem a pénznél kezdődik az élet!

MŰKÖDTETÉS

TERMÉKSZERVEZET

PROJEKT

 

Tehát amikor egy projekt finanszírozásáról beszélünk, akkor voltaképpen valamit 

MŰKÖDTETÜNK. Ez a szolgálat lényege. Azonban már a kifejezés magában foglalja 

azt, hogy VALAMIT működtetünk, tehát van egy „termékünk”, amit fejlesztettünk, 

előállítottunk, megalkottunk, megszerveztünk, létrehoztunk. Ez a termék lehet 

kézzelfogható – egy tányér meleg étel a hajléktalanoknak – és lehet egy struktúra, 

rendszer, mint az a szociális konyha, amely rendszeresen meleg étellel látja el a 

hajléktalanokat. És harmadsorban van a szervezet, amely létrehozta a „terméket” 

és működteti a folyamatokat. Nem tudunk külön kezelni még egy gyülekezeti 

filmklubot sem magától a gyülekezettől – ha megtesszük, többé nem a gyülekezet 

filmklubjáról van szó, hanem egy önálló és öncélú klubról.  

Ez a projekt három „alkotóeleme”. És csak ennek kapcsán érthetjük meg, ki is 

tulajdonképpen a projekt-szponzor. 
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2. Kit nevezünk projekt-szponzornak? 

Nem a pénznél kezdődik az élet!

MŰKÖDTETÉS

TERMÉKSZERVEZET

SZPONZOR

 

Minden projektnek van egy ötletgazdája. De az ötletgazda nem szükségszerűen a 

szponzor. 

Minden szervezetnek van felelős vezetője. De a szervezet vezetője nem 

szükségszerűen a szponzor. 

Minden terméknek van egy fejlesztője. De a fejlesztő nem szükségszerűen a 

szponzor. 

Minden folyamatnak van legalább egy irányítója. De ez az irányító nem 

szükségszerűen a szponzor. 

Projekt-szponzornak azt a személyt nevezzük, aki kötelezettséget és felelősséget 

vállal egy projekt megvalósulásáért, a kezdetektől fogva egészen a projekt 

lezárásáig. 

Ehhez alapvetően három feltételnek kell megfelelni:  

1. a szponzornak szüksége van a szervezeten belüli tekintélyre ahhoz, hogy a 

projektet képviselni tudja 

2. a szponzor felelősséget vállal a projekt megvalósulásáért – ehhez a 

felelősségvállaláshoz viszont szüksége van arra az eszközrendszerre és 
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szervezeten belüli tekintélyre, amely biztosítani is tudja számára mindazt, 

amiért felelősséget vállal 

3. és a kezdetektől a lezárásig támogatja a projekt megvalósulását és a benne 

résztvevő személyeket, a vezetőktől akár a legjelentéktelenebbnek tűnő 

háttérmunkásig 

Hogyan néz ki egy átlagos szervezet felépítése vezetői szempontból? 

Vezetőség

Operatív vezető

Lelkipásztor

Igazgató
Presbitérium

Kuratórium

TULAJDONOS

SZERVEZET

(Ügyvezető)

(Igazgatótanács)

A projekt-szponzoráció lényege

 

A legtöbb szervezet vezetői szempontból legalább három szintre bontható – még 

ha a benne lévő személyek gyakran átfedésben is vannak: 

1. TULAJDONOS 

Minden szervezetnek van egy tulajdonosa. Gazdasági társaságoknál ez egyértelmű: 

vannak cégtulajdonosok vagy részvényesek, a szervezet egésze jogilag az ő 

birtokukban van. A tulajdonos lehet egyetlen személy vagy akár több ezer, 

részvényesek esetében, akik meghatározott százalékát birtokolják a szervezet 

vagyonának. Ezek a tulajdonosok nem feltétlenül vesznek részt a szervezet valós 

életében, nem feltétlenül alkalmazottak, és nem is feltétlenül állnak akár személyes 

kapcsolatban a szervezettel vagy annak tagjaival. 

Alapítványoknál, egyesületeknél már kissé bonyolultabb a helyzet. Jogilag egy 

alapítvány „tulajdonosa” az alapító. Azonban – a hatályos jogszabályok szerint – az 
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alapító nem vehet részt közvetlenül az alapítvány munkájában, nem is lehet annak 

vezetője, és nem birtokolhatja annak javait. Azonban ő gyakorolja azokat a jogokat, 

amelyek a tulajdonosi jogkörhöz leginkább köthetők: kinevezi a vezetőket, életre 

hívja és megszüntetheti magát a szervezetet. Egy dolog egészen biztos: egy 

alapítvány vagy egyesület életében projekt-szponzor az alapító nagy 

valószínűséggel soha nem lesz! 

A gyülekezetek életében pedig még komplikáltabb a helyzet. A gyülekezet 

„tulajdonosa” ugyanis Isten, aki számunkra nagyon is valóságos, azonban abban a 

jogi- és gazdasági környezetben, amelyben a gyülekezet e világban működik, Isten 

nem megfogható, éppen ezért nem is létező valóság. Így „emberi” síkon nézve és 

jogilag a gyülekezet „tulajdonosa” az egyház (mint felekezet, egyházszervezet), 

általánosságban pedig annak a tagjai, az egyháztagok. 

Most nem szerepünk mindennek a teológiai hátterét is kifejteni, ezért tovább 

lépünk: 

2. VEZETŐSÉG 

Az egyszemélyes szervezeteket leszámítva a legtöbb szervezetnek van valamiféle 

hivatalos vezetőségi testülete. Ők felelősek a szervezet működésének 

biztosításáért. Ők hozzák meg a stratégiai döntéseket, ők döntenek a projektek 

elfogadásáról és megvalósításáról, és ők felügyelik a szervezet működését illetve 

működtetését. A vezetőség tehát általában nem egytagú, és alapvetően 

döntéshozó testület. 

A gazdasági szférában a vezetőséget igazgatótanácsnak hívják. A nonprofit 

szektorban ez a kuratórium. A gyülekezetben pedig a presbitérium.  

3. OPERATÍV VEZETŐ 

Ő a PowerPoint dián a vörös kör. Lehet akár maga a tulajdonos – ez jellemző a kis 

cégeknél, magánvállalkozásoknál, ahol ezek a szerepek teljesen összeolvadnak. 

Lehet tagja a vezetőségnek – de nem feltétlenül az. 

Az operatív vezető a végrehajtásért felelős vezető, aki a vezetőség testületi 

döntéseinek végrehajtásáért felelős. 



 
146 

A vállalati világban ő az ügyvezető, alapítványoknál az igazgató, gyülekezetek 

esetében pedig a lelkipásztor vagy a gyülekezetvezető. 

Kiből lesz projekt-szponzor? 



ÚJ PROJEKT

A projekt-szponzoráció lényege

 

Sajnos legtöbb esetben az operatív vezetőből. 

„Magától értetődő”, hiszen neki van vezetői tekintélye és felhatalmazása, rajta van 

a szervezet sikerének felelőssége, és tőle vár mindenki támogatást is. Azonban ami 

a kívülállók szemében talán nem annyira magától értetődő, hogy ő az, akin a 

legtöbb teher és feladat, illetve a legnagyobb felelősség van. Egy újabb projektet a 

nyakába venni – sokszor csak púp a hátán. Éppen ezért állnak útjába közvetlenül 

vagy közvetve a háttérből a szervezet operatív vezetői egy-egy új kezdeményezés 

elindulásának – mert pontosan tudják, hogy az is csak náluk fog kikötni, és még 

később jutnak haza a családjukhoz, mint eddig. 

A nagyvállalati kultúrában a projekt-szponzorálás és a szervezet operatív vezetése 

mindig elkülönül egymástól – vagyis egy ügyvezető igazgató nagyon ritkán lesz 

egyben projekt-szponzor is, legalábbis a saját szervezetén belül. A gyülekezetekben 

ráadásul lenne is elegendő ember arra, hogy projekt-szponzorokat kereshessünk, 

legalábbis számban – de ott sokszor az elkötelezettség, az aktivitás és a 

felelősségvállalás hiányzik. Mindenesetre jó projekt-szponzort általában a 

vezetőségnek és/vagy az operatív vezetőnek kell találnia vagy kineveznie, lehetőleg 
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a szervezet közép- és felső vezetésébe tartozó, megfelelő képzettségű embereiből. 

De hogy világos legyen, milyen tulajdonságok, készségek és képességek, attitűdök 

és feltételek szükségesek ahhoz, hogy valakiből jó projekt-szponzor váljon, térjünk 

is át a következő fejezetre: 

3. Ki alkalmas rá? A jó projekt-szponzor személye 

és jellemzői 

Azt tehát már tisztáztuk, hogy a szervezet operatív vezetője nem a legjobb választás 

a projekt-szponzori feladatra – egészen egyszerűen neki más a dolga. Az ő feladata 

a megfelelő projekt-szponzor megtalálása, kiválasztása és delegálása. 

De kik közül válasszon? 

Természetesen a legoptimálisabb az lenne, ha a projekt megálmodója lenne a 

projekt szponzora is egyben. Az ötletgazda azonban nem minden esetben alkalmas 

arra, hogy végig is vigyen egy projektet. Vannak úgynevezett vízionista vezetők – ez 

a nyolc alapvető vezetői típus közül az egyik (ezekről egy későbbi 

tréninganyagunkban lesz majd szó) – olyan vezetők, akiknek az a „tehetsége”, hogy 

projekteket hívjanak életre. Azonban az ilyen típusú vezetők nagyon ritkán szokták 

megvalósítani és be is fejezni az általuk életre hívott projekteket, mert „nem erre 

jár az agyuk”. Ők elindítanak folyamatokat, de szükségük van olyanokra, akik a 

megfelelő időben átveszik tőlük ezeket az egyébként nagyszerű ötleteket, 

impulzusokat, jövőképeket, célkitűzéseket, megvalósítási lehetőségeket, és meg is 

valósítják. Tudom, mert én magam is ilyen vagyok. És számtalan nagyszerű ötletem 

és kezdeményezésem fulladt kudarcba amiatt, hogy nem találtam megfelelő 

partnereket a megvalósításukhoz. 

A másik nagy és általános probléma az ötletgazdákkal az, hogy a legtöbb esetben 

nincs meg a szükséges tekintélyük a projekt megvalósításához. Nem tagjai a 

vezetőségnek, néha még magának a megvalósító szervezetnek sem. De erre 

mindjárt visszatérünk kicsit részletesebben is. 

Természetesen, ha nem is sokan, de azért vannak olyanok is az ötletgazdák között, 

akik képesek végig is vinni egy projektet az első impulzustól egészen a lezárásig. A 

legtöbb esetben azonban az ötletet a szervezet vezetősége feldolgozza, dönt róla, 

majd rábízza a megvalósítást az operatív vezetőre. Ő pedig vagy a nyakába veszi 
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azt, vagy leosztja valaki másnak a szervezeten belül, aki az adott projekt operatív 

vezetője lesz. 

És itt érthetjük meg leginkább, mit is jelent a projekt-szponzorálás valójában. 

Nézzük meg az alábbi slide-okat: 

ÚJ PROJEKT

A projekt-szponzoráció lényege

A szervezet
operatív vezetője

SZERVEZET

A projekt 
operatív vezetője

Projekt team

 

Az alapfelállás tehát, hogy van a szervezet, és annak az operatív vezetője – és 

folytassuk az előző fejezetben példának vett gyülekezeti filmklubos alkalmazást: az 

ábra bal oldalán ott a gyülekezet, és annak a lelkipásztora, mint operatív vezető. 

A jobb oldalon ott az új projekt, a filmklub, amelynek szintén van egy „vezetőségi 

csapata”, a projektet megvalósító team, ők az önkéntes segítők, és a filmklubnak is 

van, kell lennie egy felelős vezetőjének – ő a projekt operatív vezetője. 

A legrosszabb esetben – ahogy korábban már említettem – ez szokott történni 

bizonyos projekteknél: 
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ÚJ PROJEKT

A projekt-szponzoráció lényege

A szervezet
operatív vezetője

SZERVEZET

A projekt 
operatív vezetője

Projekt team

=

 

A szervezet operatív vezetője lesz az új projekt operatív vezetője is. Vagyis a 

lelkipásztor lesz a filmklub vezetője és felelőse is egyben. Sajnos ilyen esetekben 

vagy a szervezet, vagy a projekt meg fogja sínyleni a vezetőjének túlterheltségét. 

Bár ez a felállás sajnos nagyon is gyakori, kifejezetten a gyülekezeti, nonprofit és 

kisvállalkozói szférában, leginkább éppen ez a felelős sok projekt elbukásáért vagy a 

benne rejlő potenciálok kihasználatlanságáért. 

Ráadásul, amikor egy szervezet vezetője bele is megy ebbe a szerepjátékba, vagyis 

magára veszi a projektek operatív irányítását is, tulajdonképpen már nem végzi jól 

az eredeti feladatát! Egy szervezet élén lévő vezetőnek ugyanis nem az a feladata, 

hogy minden tevékenységet maga vállaljon fel, hanem hogy megtalálja az egyes 

projektek vezetésére alkalmas megfelelő embereket, felkészítse őket a feladatuk 

ellátására, biztosítsa számukra a feladatuk elvégzéséhez szükséges forrásokat, és 

ellenőrizze a minőséget. 

Lelkipásztorként sem az a dolga egy gyülekezet vezetőjének, hogy minden munkát 

ő végezzen el az adminisztrációtól kezdve a templomkert gondozásán át a 

beteglátogatásig és a vasárnapi igehirdetésig és az új filmklub vezetéséig – csak 

azért, mert főállású alkalmazottja a gyülekezetnek! A lelkipásztor feladata, hogy 

minden szolgálat működését biztosítsa! Ráadásul ez teológiai alaptétel is – nem 

csupán józan racionalitás! Ha fellapozzuk az Efézusi levél 4. részét, akkor ott ezt 

olvassuk: 
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És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat 

evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a 

szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére (4:11-12) 

Vagyis a vezetők feladata nem az, hogy szolgáljanak a gyülekezet tagjai helyett – 

hanem hogy felkészítsék a gyülekezet tagjait a szolgálatra! Ez óriási különbség – 

ennek ellenére az egyetemes papságot hirdető protestáns egyházakban vajmi 

ritkán lehet rá jó példát látni. 

Visszatérve a projekt-szponzorálásra: ha a lelkipásztor lesz a filmklub vezetője is, 

akkor a lelkipásztor nem végzi jól a gyülekezetvezetési feladatát! 

És csak egy közbeszúrás: tudom, hogy erre a legtöbb lelkipásztor rögtön azt 

mondaná: de nincs ember – vagy nincs megfelelő ember! Csakhogy ez nem igaz! 

Ugyanis ha egy gyülekezetben egy filmklub vezetéséhez számszerűen nincs ember – 

akkor annak a gyülekezetnek egyáltalán nem is szabad filmklubot indítania, mert 

felelőtlenség! Ha számszerűen van „elegendő” ember a gyülekezetben ahhoz, hogy 

egy filmklub fenntartásának létjogosultsága legyen, akkor viszont a lelkipásztor, 

mint vezető feladata az, hogy a legalkalmasabbnak tűnő embert megtalálja, és 

minden ismeretet, felkészítést, segédanyagot, képzést, forrást biztosítson számára, 

hogy megfelelő klubvezető válhasson belőle. Ha nem tudja biztosítani mindezeket, 

akkor a megint az a végeredmény, hogy nem szabad filmklubot elindítani. Ha 

azonban mindezt megteszi a lelkipásztor, mint a szervezet felelős vezetője, akkor 

majd ha meggyőződött róla, hogy a potenciális jelöltje alkalmassá vált a filmklub 

felelős irányítására, akkor – és csak akkor – tovább lehet lépni a filmklub 

elindításának folyamatában. 

Így működik a felelős vezetés – a gyülekezeti élet minden más területén is! 

Nézzük a következő diát: 
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ÚJ PROJEKT

A projekt-szponzoráció lényege

A szervezet
operatív vezetője

SZERVEZET

A projekt 
operatív vezetője

Projekt team

 

A szervezet operatív vezetője kijelöli a projekt operatív vezetőjét, és ezután 

megkezdődik a projekt kivitelezése. 

A lelkipásztor megkeresi a legalkalmasabbnak tűnő gyülekezeti tagot – mondjuk 

egy egyetemista fiatalt, aki a filmklub vezetője lesz. Bár az első megoldásnál sokkal 

jobb – még mindig nem az „igazi”. Ez még mindig nem projekt-szponzorálás! 

Mi a probléma ezzel a felállással? 

Az, hogy a projekt operatív vezetőjének gyakran nincsen elég nagy tekintélye és 

befolyása, nem áll rendelkezésére megfelelő kapcsolati tőke és eszközrendszer a 

szervezet egészén belül ahhoz, hogy a filmklub érdekeit megfelelően tudja 

képviselni.  

Nemsokára látni fogjuk, mik a feladatai a projekt-szponzornak – ezek a feladatok 

jócskán túlnyúlhatnak azon a felhatalmazási körön és mozgástéren, amire egy 

projekt operatív vezetőjének lehetősége van. 

Kisebb szervezeteknél és/vagy kisebb volumenű, jelentőségű projekteknél ez a két 

szerep ugyan megegyezhet, vagyis a projekt vezetője lehet egyben a szponzora is – 

de ennek az ára illetve feltétele az, hogy a projektvezető a szervezet vezetőségéből 

kerüljön ki. Vagyis a filmklub vezetője valamelyik presbiter vagy vezetőségi tag 

legyen. Ha ez nem így van, akkor a projekt és a vezetőség között nem lesz közvetlen 

érdekképviselet, ha tetszik, lobbi-lehetőség. Tipikus példája ennek kisebb 

protestáns gyülekezeteknél az ifjúsági misszió. Az ificsoport vezetője gyakran a 
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legaktívabb fiatal – de ő nem tagja a gyülekezet presbitériumának. Azonban egy 

dinamikus gyülekezet életében az ifjúsági munka igencsak meghatározó, azonban a 

vezetőségi döntésekből ki van zárva annak a vezetője. Ilyen esetekben jelenthet 

igazán sokat a projekt-szponzor: 

ÚJ PROJEKT

A projekt-szponzoráció lényege

EZ a szponzoráció lényege

 

Vagyis a szervezet vezetője felkér valakit a vezetőség tagjai közül (vagy fordított 

esetben a vezetőség egyik tagja elvállalja ezt a szerepet), hogy legyen a szponzora 

az új projektnek! NEM az operatív vezetője – nem neki kell megvalósítania, neki 

szponzorálnia kell az új projektet. 

Vagyis a vezetőség egy tagja bizonyos szempontból – felelősséget és 

elkötelezettséget vállalva – „beszáll” a projekt megvalósításába vezetői szinten – 

azonban nem ő végzi a konkrét megvalósítást! 

Most érdemes továbblépnünk a megfelelő projekt-szponzor jellemének és 

hozzáállásának megrajzolására, mert ebből még inkább világossá válhat, kire is 

gondolunk akkor, amikor „szponzorról” beszélünk: 
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1. Szükségét érzi a változásoknak, és vonzóbb számára a 

helyzet megváltoztatása, ez ennek érdekében végzett 

munka illetve vállalt áldozatok, mint az, hogy nem 

történik semmi.  

Mivel a projektet változásként és változtatásként definiáltuk, így a projektcél iránti 

meggyőződésről és elkötelezettségről van szó. Abból a vezetőből lesz jó projekt-

szponzor, aki kész „tűzbe menni” a projekt által kitűzött célért, és az azt 

megvalósító vezetőért illetve a csapatáért. 

2. Látja a fejlődési lehetőségeket, nem kritizál, hanem 

motivál és megoldásokat kínál. 

A jó projekt-szponzor pozitív hozzáállású, megoldás-centrikus. Az különösen jó 

tulajdonság, ha van készsége arra, hogy másokat rávezessen a megoldásokra. 

Sokszor abban fog kimerülni a szolgálata, hogy a projektvezető elakad, és a 

segítségét kéri. Ha ilyenkor a szponzor nem oldja meg maga a vezető helyett a 

feladatot, hanem rávezeti a vezetőt a megoldásra, akár lépésről-lépésre, ezzel 

hozzájárul ahhoz is, hogy az adott projektvezető tovább fejlődjön, és a 

problémamegoldásban való tapasztalatszerzés során egyre kevesebb kérdésben 

„szoruljon” a szponzor segítségére. Ez voltaképpen egyfajta mentorolás és coaching 

a szponzor és a projektvezető között. 

3. Van jövőképe, víziója – és ez másokat is lelkesít, 

inspirál 

Mivel a szponzor inkább a vezetőséghez „tartozik”, mintsem a projekthez, ezért a 

projektet is olyan távlatban és összefüggésrendszerben látja, amilyenben a projekt 

operatív vezetője és konkrét megvalósítói talán sosem fogják. A projektvezetőnek 

rendelkeznie kell a projekttel kapcsolatos jövőképpel – a szponzor azonban látja, 

hogy a projekt hogyan illeszkedik a szervezet egészének a víziójába. Ez egy sokkal 

szélesebb horizont, amiből a szponzor erőt, inspirációt, lelkesedést meríthet és 

áramoltathat tovább a projekt megvalósítói felé. 
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4. A jövőképe reális, tisztán körülírható, és meg tudja 

fogalmazni konkrét célokban is 

Hadd fessek le egy képek illusztrációként: képzeljünk el egy nagyszerű versenyautót 

– ez a projekt. Az autó tulajdonosa a szervezet – ha egy Forma 1-es versenyautónak 

lenne forgalmija, akkor abba üzembetartóként a szervezet ügyvezetője lenne 

feltüntetve. A motorháztető alatt van projektet megvalósító team. Az 

alkatrészeket, a karosszériát, az összes győzelemhez szükséges felszerelést 

biztosítja a szervezet. A 800 lóerős motor a projekt vezetője. Ő diktálja a 

sebességet, ő adja a nyomatékot, ő dolgoztatja a dugattyúkat és szelepeket – 

egyszóval rajta múlik a teljesítmény. És a kormánynál ott ül a projekt-szponzor. 

Ő az, akinek a tekintete a távoli célon és a csapat győzelmén van. A motor, a 

projektvezető feladata, hogy dübörögjenek a lóerők, és az autó száguldjon a célja 

felé – de a célhoz szükséges távlatokat a szponzor tudja biztosítani. Egyik sem tud 

győzni a másik nélkül – egyszerűen mások a funkcióik. A projekt-vezető az 

„autóhoz” tartozik – a kormánynál ülő szponzor már a csapathoz és a versenyhez. 

A jó szponzor tehát a világbajnokság megnyerésén gondolkodik, a döntéseit ezek 

alapján hozza – mert a csapatának ez a távlati célja – az autó pedig az eszköz, 

amivel el tudják érni, közösen ezt a célt. Így épül fel egy jó projekt, amiben 

mindenki a helyén van, és a dolgát végzi. 

5. Következetes a munkájában, a kapcsolataiban, a 

vállalásaiban és a reakciójában. 

A következetesség nagyon fontos jellemvonása a motiváló és felelős vezetőnek és 

szponzornak. Következetesség nélkül gyorsan káosz lesz bármilyen folyamatban 

vagy kapcsolatban, és a következetlen személy rövid időn belül hiteltelenné válik, 

aki kifejezetten rontja a csapat morálját és az együttműködés hatékonyságát. A 

következetes magatartás azonban még akkor is motiváló és előre mutató, ha az 

rövid távon kellemetlen vagy népszerűtlen intézkedésekkel jár együtt. 
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6. Ismeri és magasra rangsorolja a projekt-alapú munka 

értékét és jelentőségét, rendelkezik az ehhez szükséges 

felkészültséggel és készségekkel. 

Mivel a szponzor egy projekt-vezető „felett” és „rendelkezésére” áll, ismernie kell a 

projekt-vezető munkájának és gondolkodásának mozgatórugóit, részleteit, 

hátterét. Ezért az a legjobb, ha szponzornak olyan személyt delegálunk, aki maga is 

már több sikeres projektet tudhat a háta mögött, van tapasztalata a projektek 

megvalósítása során adódó problémák, konfliktusok kezelésében. Ahogyan egy 

gépjárművezető-oktató is hiteltelen, ha neki magának nincsen jogosítványa, úgy 

egy szponzor sem képes jól végezni a feladatát, ha korábban nem volt még a pálya 

másik oldalán. Persze a legjobb az lenne, ha szponzor olyan személyből válna, aki 

nem csak projekt-vezetőként bizonyított, hanem ő maga is volt szponzorált, vagyis 

felette is „bábáskodott” valaki, akitől eltanulhatta a szponzorálás fogásait és 

érzékét. És a „hab a tortán”, amikor a leendő szponzor rendelkezik a 

szponzoráláshoz szükséges speciális szakismeretekkel és képzettséggel – ami kis 

hazánkban sajnos alig egy-két könyvet és néhány speciális szakmai tréninget jelent, 

szinte kizárólag a nagyvállalati szektorban. 

7. Képes reálisan gondolkodni, a szükséges erőforrásokat 

helyesen felmérni, átlátja a projekt hátterét, szervezeti, és 

szakmai szempontokból is! 

Mivel a szponzor nem vesz részt a projekt mindennapos megvalósításában, nem 

kötik le a figyelmét a pillanatnyi teendők és részletek, képes távolabbról és 

összefüggéseiben is átlátni a projekt erőforrás-gazdálkodását. Sokszor hamarabb 

látja a krízispontokat vagy a közeljövőben felmerülő problémákat, szükségeket, 

lehetőségeket, mint a projektet megvalósító csapattagok, mert az ő fókuszuk az 

éppen előttük álló részfeladat teljesítésére irányul. A szponzor szélesebb 

perspektívája, nagyobb függetlensége és kritikus gondolkodásmódja sokat segíthet 

a projektcél biztonságos elérésben. 
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8. Empatikus, projektekben gondolkodik, de emberi 

kapcsolatokban él és dolgozik – nem „ügy-központú”, 

hanem „ember-központú”! 

A szponzor elsősorban mentor és coach. Az ő elsődleges feladata nem a projekt 

megvalósítása, hanem a projektet megvalósító vezető(k) támogatása és segítése. A 

szponzor tehát erőteljesen kapcsolat-központú, ebből fakadóan empatikus, együtt 

érző, érzékeny, és támogató hozzáállású. Az ő feladata a projektet sikerre juttató 

vezető sikerre juttatása. 

9. Rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges 

jogkörökkel a szervezeten belül.  

Vagyis van is lehetősége a változások kieszközlésére. Ezt fakadhat a vezetőségen 

belüli helyétől és tekintélyétől, de ezt nevezhetjük akár lobbi-készségnek is. A 

szponzor a szervezeti vezetőségben képviseli a projektcélt, a projekt-vezetőt és a 

projekt-teamet, kiáll értük, szükség esetén kiharcolja és biztosítja a számukra 

szükséges mozgásteret, erőforrásokat, lehetőségeket, feltételeket. 

10. Lelkiismeretesen és felelősen nyomon követi az általa 

képviselt projektet, elszámoltatni tudó és maga is 

elszámoltatható 

A szponzor a projekt haladásának külső ellenőrzője és egyben független 

minőségbiztosítója. Ő az, aki a szervezet egészéhez viszonyít, látja a projekt távlati 

hatásait is, és ezeket is figyelembe véve „őrködik” a projekt megvalósulásának 

határideje, forráskeretei és minősége felett. 

4. A delegálás folyamata 

Csak röviden összegezve, hiszen a legtöbb eleméről már volt szó az eddigiekben: 

1. A projekt ötletgazdája felkeresi az operatív vezetőt az ötletével 

2. Az operatív vezető dönt arról, hogy az ötlet továbbkerüljön-e a vezetőség 

elé 

3. Pozitív esetben a vezetőség dönt a projekt megvalósításáról 
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Ez egyelőre a projekt előélete. 

4. Az operatív vezető kijelöli a projekt szponzorát – lehetőleg felső- vagy 

középvezetői pozícióból. A projekt-szponzor lesz a felelős a projekt további 

sorsáért, a vezetőség felé tartozik be- és elszámolási kötelezettséggel 

5. A projekt-szponzor kijelöli a projekt vezetőjét 

6. A projekt-vezető – szükség esetén a szponzor bevonásával – felállítja a 

projektet megvalósító teamet 

7. A team hozzálát a projekt megtervezéséhez és végrehajtásához 

Ez lenne a delegálási folyamat ideális menetrendje. 

5. A projekt-szponzor feladata a projekt előtt 

Nézzük a szponzor konkrét feladatait a projekt kezdeti szakaszában: 

1. A projekt küldetésének, céljának definiálása és az első 

vázlatos projektterv elkészítése 

Amíg egy projektnek nincs „gazdája”, addig senkinek nem lesz érdeke 

erőfeszítéseket tenni a megvalósulásáért. Az ötletgazda – mint láttuk – nem 

minden esetben lesz szponzor, még csak projektvezető vagy a projektet kivitelező 

csapat tagja sem, így tőle ritkán várható el, hogy legalább egy vázlatosan 

kidolgozott projekt-tervet tegyen le az asztalra. Főképpen akkor nem képes erre, ha 

nincs benne a szervezet vezetőségében sem, így nem látja át sem azt, hogy a 

projekt mennyire és hogyan illik bele a szervezet jövőképébe, sem azt, hogy 

egyáltalán rendelkezik-e a szervezet a megvalósításhoz szükséges forrásokkal és 

feltételekkel. Ehhez egy „belső ember” kell. 

Ahhoz azonban, hogy projektvezetőt találjuk, hogy csapatot toborozzunk, hogy 

erőforrásokat mozgósítsunk, és a tervezés részletes megvalósításába belefogjunk, 

legalább nagy vonalakban le kell tisztázni, mit is akarunk tulajdonképpen elérni. Ezt 

értjük a projekt küldetésének definiálásán. A részletes projekt-terv elkészítése, 

amiről az előző fejezetben tanultunk, majd csak azután lesz aktuális, hogy a 

szervezet vezetősége áldását adta a projektre, megvan a megfelelő vezető, és 

legalább a tervezés elvégzéséhez szükséges team is felállítható. 
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2. A megfelelő operatív vezető kiválasztása a projekt élére 

- és segítségnyújtás a vezetőség felállításában 

A szponzor feladata a megfelelő projekt-vezető kiválasztása és delegálása. Mivel a 

szponzor általában közép- vagy felsővezető, megfelelően átlátja a szervezet 

egészét, hogy alkalmas embert találjon, vagy rendelkezik azokkal a jogkörökkel, 

hogy akár külsős projektvezetőt emeljen be a szervezetbe. Látja a rendelkezésre 

álló forrásokat, a szervezet kínálta lehetőségeket, valamint rendelkezik a szervezet 

részéről azzal a felhatalmazással, amellyel személyi kérdésekben is dönthet. 

Ha megtalálta a megfelelő projektvezetőt – gondoskodnia kell arról, hogy annak 

minden szükséges forrás rendelkezésére álljon a projekt sikeres vezetéséhez. Ide 

tartozik, hogy szükség esetén a szponzor biztosítja a projektvezető számára a 

megfelelő képzéseket, eszközöket, jogosítványokat, forrásokat, amelyek a projekt 

teljesítéséhez illetve annak levezetéséhez szükségesek. 

A projektet kivitelező team felállítása már elsődlegesen a projektvezető feladata és 

felelőssége, de a szervezetben betöltött pozíciója segítségével a szponzor segíthet a 

megfelelő csapattagok felkutatásában vagy „megszerzésében”. Ne feledjük: a 

szponzor elkötelezettséget vállalt a projekt sikeréért, így neki is „érdeke”, hogy a 

lehető legjobb emberek kerüljenek a csapatába. 

3. A projekt prezentálása, propagálása és értékesítése a 

felsővezetés és a projekt csapatának tagjai felé, az 

elkötelezettség megteremtése mindkét irányban 

A szponzor a szervezet vezetősége és a projekt vezetősége között helyezkedik el – 

ezt a két önálló vezetőségi csoportot próbálja meg egyszerre szolgálni azzal, hogy 

megteremti közöttük a kommunikációt, közvetít, és az egymás iránti 

elkötelezettséget erősíti. 

A szervezet vezetősége felé képviseli a projektet és annak megvalósítóit. Közvetíti a 

kéréseiket, képviseli az érdekeiket, kiharcolja vagy kilobbizza a szükséges 

forrásokat, mozgásteret biztosít számukra. Ezen túl a vezetőség előtt prezentálja a 

részeredményeket, hogy fenntartsa a szervezet és a vezetőség figyelmét és 

támogatását a projekt iránt. 
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Másik oldalról, amikor a projekt vezetőségével dolgozik, akkor előttük a szervezet 

érdekeit, távlati céljait képviseli, és nem engedi a projektet túllépni azokon a 

kereteken, amelyek a szervezet egészének érdekét és prosperitását biztosítják.  

A szponzor a szervezet és a projekt közötti egyensúly és együttműködés biztosítója: 

egyszerre van jelen mindkét halmazban, és egyszerre van mindkettőn kívül is. Ez a 

kettősség adja meg a nagyon sajátos lehetőségeit arra, hogy a projekt a lehető 

legnagyobb haszonnal járjon a szervezet számára, és a szervezet a lehető 

leghatékonyabb módon segítse a projekt megvalósulását. 

4. A projektküldetés fontosságának propagálása a 

szervezeten belül 

Amikor még nincs projekt, még nincsenek konkrét tervek, még nincs projektvezető 

vagy projekt team sem – szponzor már akkor is van. És a szponzor máris 

hozzáfoghat a projekt imázsának, támogatásának szervezeten belüli felépítéséhez, 

hogy mire a projekt valóságosan is átlépi a hivatalos „megszületési” státuszát, már 

ne egy légüres térben kezdje meg a munkáját, hanem egy olyan szervezetben, 

amely már alig várta a startpisztoly eldördülését. Egy ilyen környezetben a kívülről 

jövő munkatársakat is szívesen fogadják, és a szervezeten belül is könnyebben 

megtalálja a szponzor a projekt számára fontos vagy hasznos csapattagokat és 

lehetőségeket. 

A projektküldetés propagálása a személyes beszélgetésekben vagy a honlapon, 

belső hírlevélben, különböző testületi üléseken és fórumokon tulajdonképpen 

útkészítés. És minél simább az út a megszületendő projekt előtt, annál 

gördülékenyebb lesz az útja a megvalósulásáig. Ez pedig mindenkinek az érdeke a 

szervezeten belül.  

5. A részletes és teljes projektterv elkészítésének 

felügyelete, a terv ellenőrzése és képviselete a 

felsővezetés felé 

Miután felállt a projekt kivitelezéséért felelős csapat, megkezdődhet a részletes 

projekt-terv elkészítése. A szponzor biztosítja a projekt küldetését és célját, a 

legfontosabb pilléreket, amelyekre a projekt felépülhet, de a tervezés részletei a 
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projektet kivitelező csapat, vagy bizonyos esetekben speciális tervezőcsapat 

feladata és felelőssége. A szponzor a rendelkezésükre áll, kérés esetén segít, 

ötleteket és tanácsokat ad. Amennyiben a tervezés során kiderül, hogy a szervezet 

vezetőségében elfogadott, a projektre vonatkozó kereteket – például források 

tekintetében – túl kell lépni, akkor a konszolidációt képviseli a vezetőség felé, 

egyeztet, lobbi-tevékenységet folytat, tárgyal, alkudozik – ha kell, mindkét 

irányban, egyszerre szem előtt tartva mind a szervezet, mind a projekt érdekeit. 

6. A projekt útnak indítása  

Miután a részletes és teljes projekt-tervet is elfogadta a vezetőség, megkezdődhet 

a megvalósítás.  

6. A projekt-szponzor feladatai a projekt alatt – 

áttekintés 

Ez a lista most csak egy gyors összefoglalás, mivel a következő fejezetben 

részletesen áttekintjük, mi is tulajdonképpen a projekt-szponzor feladata a projekt 

megvalósulásának ideje alatt. 

Lássuk most egy-egy mondatban összegezve: 

1. ÉRTÉKESÍTI a projektet: támogatókat von be, vezetőket és kulcsembereket 

nyer meg a projekt számára.  

2. FELKÉSZÍTI ÉS MENTOROLJA a projekt vezetőjét és vezetőségét 

3. SZŰRŐKÉNT biztosítja, hogy a projekt vezetői a feladatukkal 

foglalkozhassanak, ne vonja el a kapacitásukat, idejüket más, nem a 

projekthez tartozó ügy vagy dolog (azokat átirányítja és tehermentesíti a 

projekt vezetőit) 

4. SEGÍTI A DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁBAN az operatív vezető(sége)t – nem 

dönt helyette, csak tanácsadóként mögötte áll. 

5. MOTIVÁLJA a projekt vezetőit 

6. SEGÍT A PROBLÉMÁK KEZELÉSÉBEN 

7. VÉDI ÉS KÉPVISELI A PROJEKTET – segít a kockázatkezelésben, és képviseli a 

csapatát 

8. GONDOSKODIK A MEGFELELŐ KOMMUNIKÁCIÓRÓL – elsősorban „felfelé”  
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7. A projekt-szponzoráció tíz összetevője 

Ez a tíz összetevő a kezdetektől a legutolsó mozzanatig megpróbálja rendszerbe 

foglalni mindazt, ami a szponzor feladata egy sikeres szervezet és projekt életében. 

Ebbe beépítjük mindazt, amiről eddig szó volt, kiegészítve és pontosítva a konkrét 

feladatokat. Fontos azonban, hogy ez a tíz pont nem egy lépés-sor, nem feltétlenül 

takar időbeliséget, vagyis nem biztos, hogy ebben a sorrendben kell a szponzornak 

ezeket a feladatokat végeznie, még csak az sem biztos, hogy minden projektnél 

kivétel nélkül mindegyikre sor fog kerülni Annyi azonban egészen egyértelmű, hogy 

ezek a feladatok alapvetően a szponzori feladatok. 

1. A probléma / kihívás azonosítása 

Egy projekt életre hívásának voltaképpen három fő oka lehet: 

1.) Problémamegoldás / válságkezelés 

Egy akut probléma káros hatással van a szervezetre vagy annak tevékenységére – 

ezt kell megszüntetni 

2.) Felkészülés 

Egy előre látható probléma, krízis vagy kihívás fogadására és proaktív megoldására 

történő felkészülés 

3.) Innováció 

A szervezet, egy termék vagy szolgáltatás tovább fejlesztése, bővítése vagy teljesen 

új bevezetése 

Lehetséges, hogy nem a szponzor azonosítja a problémát, nem ő fedezi fel a 

lehetőséget, azaz nem tőle származik a projekt-ötlet, de ő az, aki a megvalósítás 

élére áll. A szponzor az a hadvezér, aki az országának (szervezetének) érdekében, a 

király (a szervezet vezetősége) megbízására elkezd hadsereget toborozni, elkezdi a 

haditerv kidolgozását, a sereg felfegyverzését és kiképzését – és akinek a szeme 

előtt állandóan a harc végső kimenetele lebeg. 
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SZERVEZETI KITEKINTÉS 

Érdemes mindig ebben a három kategóriában gondolkodni, amikor egy szervezet 

vezetőségében stratégiai terveket készítünk – például az éves működési 

tervezésnél. Ha végiggondoljuk – például egy ötletbörze keretében – hogy milyen 

területeken van szükség problémakezelésre, milyen területeken készülhetünk fel 

előre egy majdani szükségszerű vagy elkerülhetetlen változásra, illetve hol van 

lehetőségünk fejlődésre, fejlesztésekre, továbblépésekre, akkor ebből a 

brainstormingból gyorsan összeállhat akár egy éves stratégiai terv is. 

2. A megoldás (=projektcél) igazolása  

A szponzornak meg kell győződnie arról, hogy a valós problémára tervezett 

megoldás valóban megoldás-e! Ebből a meggyőződésből, valamint a szervezet és 

projekt iránti elkötelezettségéből fakad a jó szponzor támogató ereje és 

hatékonysága! 

Azonban nagyon fontos tudnunk azt is, hogy nem minden ötletből lesz projekt. 

Hogyan választhatja ki a szponzor a szponzorálásra alkalmas és méltó ötleteket, 

amelyeknek érdemes az élére állnia? 

Azon túl, hogy a projekt-ötlet a fenti három, valóságos okból született meg, a 

következő alapvető feltételekkel kell, hogy rendelkezzen: 

Életképesnek kell lennie 

 – vagyis a szervezetnek rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges 

legalapvetőbb feltételekkel és forrásokkal. Mivel a szponzor általában a 

vezetőségben is jelen van, fel tudja mérni ennek a realitását. 

Időszerűnek kell lennie  

– nem minden ötlet születik meg a megfelelő időben! Vannak nagyszerű projekt-

ötletek, amelyek lekésték az optimális időzítést, és vannak olyanok is, amelyeknek 

még nem jött el a megfelelő ideje. A szponzor átlátja a szervezet egészének 

működését, és meg tudja ítélni a projekt elindításának időszerűségét. 
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Célravezetőnek kell lennie  

– az ötletek jelentős része egy bizonyos megoldást kínál fel egy problémára vagy 

lehetőségre. Sok esetben azonban épp egy projekt-ötlet hívja fel a figyelmet 

magára a problémára vagy lehetőségre, amellyel a szervezet ilyen módon 

szembesül. Azonban a kiindulási alapkérdés (amire a projekt-ötlet válaszolna) 

mélyebb vizsgálata során kiderülhet, hogy léteznek sokkal jobb megoldások is, mint 

amit az eredeti ötlet tartalmazott, és így inkább azok közül kell megvalósítani a 

legjobbat. Ennek eldöntése is a projekt-szponzor feladata – még a projekt valóságos 

elindulása előtt! 

Valóságosnak kell lennie 

A megoldásnak a tényleges okok megszüntetését kell eredményeznie – és nem csak 

a tünetek eltüntetését! – Szervezetek vezetői hajlamosak a tüneti kezelésekre, mert 

azoknak az eredménye sokkal rövidebb időn belül és sokkal kisebb befektetéssel 

lesznek láthatók. Azonban a tüneti kezelések nem azonosak a valódi 

megoldásokkal, és hosszú távon mindig (!) sokkal többe kerülnek, mintha azonnal a 

valós megoldást nyújtó, költségesebb, összetettebb, hosszabb távú megoldásokba 

fogtunk volna bele. A jó szponzor sosem végez probléma-plasztikázást, sosem célja 

látszat-eredmények elérése! 

Konkrétnak kell lennie 

A projektcél megoldásának előnyei, haszna, pozitív következményei valóságosak, 

konkrétak és mérhetőek. A szponzor ezeket megfogalmazza, képviseli és biztosítja. 

PÉLDA AZ ALKALMAZÁSRA 

A gyülekezet ifjúsága részéről érkezik az ötlet, hogy filmklubot kellene indítani, 

mert az nagyszerű missziós lehetőség lenne a település fiataljainak megszólítására. 

Az ifjúsági vezető elmondja az ötletét a lelkipásztornak, a lelkész a vezetőség egyik 

tagját megbízza e kezdeményezés szponzorálásával. A szponzor leül az ifjúsági 

vezetővel átbeszélni a filmklub indításának lehetőségeit és körülményeit, amelynek 

a következő eredményei lehetnek (csak példaképpen): 
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 kiderülhet, hogy egyelőre a gyülekezetnek nincs pénze projektor 

vásárlásához – vagyis nem életképes az ötlet, a gyülekezet nem tudja 

biztosítani az egyik legalapvetőbb technikai feltételt 

 kiderülhet, hogy most még nincsen meg a projektorra való pénz, de a 

vezetőség már a filmklub felvetése előtt tárgyalt erről a lehetőségről, és 

már folyamatban van a szükséges pénz összegyűjtése, három hónap múlva 

valószínűleg meg is lesz az új projektor – tehát az ötlet most nem időszerű, 

várni kell még vele 

 kiderülhet, hogy nincs senki a gyülekezet kapcsolatrendszerében, aki a 

filmekhez annyira értene, hogy tartalmas előadásokat tudjon biztosítani, és 

egy ifjúsági körben végzett gyors felmérés azt is visszajelezte, hogy igazából 

nem lenne nagy igény egy filmklubra, mert a potenciálisan elérhető fiatalok 

letöltik torrent-oldalakról a filmeket és otthon megnézik őket. Viszont 

sokan lennének, akik szívesen kipróbálnának valami nem hétköznapi vagy 

extrémsportot, így ha a fiatalok havonta szerveznének mondjuk egy 

baseball-klubot, arra sokan eljönnének – vagyis az ötlet (hogy érjük el a 

fiatalokat) jó, de a megvalósítás módszerére van jobb megoldás (filmklub 

helyett baseball). A szponzor mindezek után a gyülekezet vezetőségével 

átbeszéli a fejleményeket, és „kilobbizza” a fiatalok számára, hogy a 

gyülekezet vásárolja meg a baseball klub elindításához szükséges 

alapfelszereléseket. 

Miben jelent többet az ilyen szponzorációs hozzáállás annál, ha az ifjúsági vezető és 

a lelkész közvetlenül rendezi le a projekt-ötletet? 

 lehetséges, hogy a lelkész – hogy minél gyorsabban lezárja a számára 

sokadrendű kérdést – egyszerűen igent vagy nemet mond az eredeti 

filmklubos kérdésre azzal, hogy „a fiatalok csináljanak, amit akarnak”, vagy 

azzal, hogy nincs projektor, így „nem fog menni”. 

 lehetséges, hogy az ifjúsági vezető a lelkészi „engedély” után rögtön 

hozzákezd a munkához, és felépít egy olyan szolgálatot (filmklub), aminél 

jobbat is lehetett volna felépíteni (baseball) – vagy az ötlet elutasítása miatt 

egyszerűen nem gondolkodnak alternatívákon (se filmklub, se baseball) 

Vagyis a szponzor belép egy kétirányú elkötelezettséggel, támogatással és 

tekintéllyel, egyrészt tehermentesítve a lelkipásztort, és meggátolva egy esetleges 
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megalapozatlan és felelőtlen döntést, legyen az akár pozitív, akár negatív – illetve 

az ifjúsági vezetőt is támogatja azzal, hogy komolyan veszi az ötlet okát és forrását, 

de megkeresi vele együtt a leghatékonyabb megoldást. Az ifjúsági vezetőnek így 

lesz egy mentora és előretolt helyőrsége a vezetőségben, akitől közben 

megtanulhatja, mit jelent a felelős és elkötelezett hozzáállás a gyülekezet és annak 

küldetése iránt, amit más területeken is hasznosítani tud majd. 

3. Minőségbiztosítás és felelősségvállalás!  

A jó szponzor tisztában van azzal, hogy… 

1.) mi az a projekt-cél, ami MÁR ELÉG JÓ – és nem pazarolja az erőforrásokat, 

költségeket a felesleges túlbiztosításra, 

illetve 

2.) mi az, ami MÉG NEM ELÉG JÓ – és nem elégszik meg az alacsony minőségű, nem 

befejezett, nem vállalható fél- vagy látszatmegoldásokkal. 

Mindkét irányban nagyon lényeges a felelős és józan elkötelezettség és kontroll – 

amit sem a szervezet (a projekttől való távolsága miatt), sem a projektet 

megvalósító csapat (a saját munkájuk iránti elfogultság miatt) nem tud 100%-osan 

felvállalni. 

A szponzor minőségbiztosító szerepe végigkíséri a projekt teljes megvalósítását, a 

tervezéstől kezdve egészen az átadásig. 

PÉLDA AZ ALKALMAZÁSRA 

A felelős szponzor „kérésére” az ifjúság tart egy próba-filmklubot, amit még nem 

hirdet meg a kívülállók felé, csak az ifjúság tagjai jönnek el. Ettől függetlenül 

mindennek pontosan úgy kell zajlania, ahogyan majd élesben is fog. A szponzor 

meghallgatja az előadást, megfigyeli a körülményeket, ellenőrzi a szóróanyagokat, 

és ha minden megfelel a gyülekezet által felvállalható szintnek, akkor erről 

tájékoztatja a vezetőséget, és hivatalosan is elindulhat az első nyilvános alkalom 

meghirdetése. 

Sok esetben az ilyen főpróba-szerű alkalmakat feleslegesnek ítélik a keresztények - 

megjegyzem, szinte csak ők, „világi” környezetben semmi fenntartás nincsen egy 
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szolgáltatás tesztelésével szemben – gondoljunk az iskolai ünnepségek vagy 

színházi előadások akár nyilvános főpróbáira! A tesztelés soha nem felesleges! Ez a 

fajta gyülekezeti minőségbiztosítás nem a hitetlenség jele, hanem azt mutatja, hogy 

minden résztvevő nagyon is komolyan veszi a vállalásait és feladatait, és megtiszteli 

azzal mind Istent, a felekezetet és a gyülekezetét, amelynek a nevében a szolgálatát 

végzi, illetve a filmklubra ellátogató kívülállókat is, hogy a tőle telhető legjobbat 

nyújtja már a legelső alkalmon. Ez egyébként sok esetben meg fogja határozni azt 

is, hogy az első látogatókból lesznek-e visszatérő látogatók, vagy az első alkalmon 

tapasztalt hiányosságok és hibák miatt soha többé nem fognak eljönni. 

Ráadásul a legnagyobb haszna a főpróbának éppen ebben van: nem éles 

környezetben derülnek ki azok a hiányosságok és hibák, amik sem a tervezés, sem 

az előkészítés során nem tudnak kiderülni, kizárólag a működés tudja felszínre 

hozni őket! Egy-egy főpróba után általában rengeteg dolgon lehet javítani, 

változtatni, és így a főpróba olyan mértékben tud hozzájárulni különösen a 

bevezetés sikerében, amilyen mértékben szinte semmilyen más eszköz nem képes! 

Ne szégyelljük tehát az éles főpróbákat, mert csak hasznunkra fognak válni, akár 

meg is menthetnek bennünket egy-egy nyilvános bukástól vagy leégéstől! 

4. Részvétel a csapatépítésben 

1. A megfelelő operatív vezető megtalálása – kinevezése – 

felhatalmazása 

Erről már többször volt szó, de nem győzzük hangsúlyozni: egy projekt megfelelő 

vezetője épp olyan kulcsfontosságú a sikeréhez, mint a szponzor, a források vagy 

maga a projekt-cél! Rengeteg nagyszerű kezdeményezés halt el amiatt, hogy nem 

megfelelő kezekbe került! Különösen keresztény körökben nagy kísértés az, hogy 

egy szolgálat vezetőjét tekintélyi alapon válasszuk ki, és nem a szakmai 

hozzáértésének alapján. Sok olyan presbitert, igehirdetőt, missziós vezetőt láttam 

jómagam is, akiket a családi hátterük, a több évtizedes gyülekezeti tagságuk vagy a 

hitük valóságos vagy mutatott mértéke juttatott olyan pozíciókba, szolgálatok 

élére, amihez – sajnos – nem értettek, amit nem tudtak jól végezni, ami így sokkal 

alacsonyabb szinten és eredményekkel működött, mintha azok végezték volna a 

kulcsfeladatokat, akiknek tényleg megvolt hozzá mind a készségük, tehetségük, 

mind a felkészültségük és tapasztalatuk. A gyülekezeti-, missziós projekteknél a 
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megtérés, újonnan születés fontos követelmény – de nem helyettesíti a feladatok 

magas színvonalú elvégzéséhez szükséges emberi- és szakmai feltételeket! 

A szponzor felelőssége, hogy a projektek élére minden szempontból megfelelő 

vezető kerüljön. Erre vonatkozóan az előző fejezet 5. pontja ad vázlatos eligazítást! 

2. A projekt megvalósításához szükséges szakemberek 

megtalálása és/vagy biztosítása 

Kevés olyan szolgálat vagy projekt van, amit egyetlen ember önállóan képes 

megvalósítani. A legtöbb célkitűzés több ember együttes munkájának gyümölcse – 

elvégre a szervezet, amelyet felépítünk, legyen szó akár egy pár fős kicsi keresztény 

egyesületről – sosem egyszemélyes vállalkozás. Vagyis nem csak vezetőt kell találni 

a projekt élére – hanem a projektet megvalósító csapatot is fel kell építeni – 

méghozzá nem töltelék-emberekből (elnézést kérek a kifejezésért), hanem 

olyanokból, akik valóságosan hozzá tudnak – és akarnak – járulni a projektcél 

eléréséhez! 

A projekt team felépítése azonban nem a szponzor feladata – hanem a projekt-

vezetőé! Azonban az, hogy a vezető megfelelő csapatot építsen fel, már a szponzor 

felelőssége! 

Mindenkinek a keze kicsit saját maga felé hajlik – ahogy mondani szokták. Vagyis 

előfordulhat, hogy egy motiváló projekt megvalósításába a vezető olyan embereket 

is bevonna, akikhez személyes érdeke vagy szimpátiája fűződik, de a projekt 

számára nem bírnak valódi potenciállal, vagy esetleg kifejezetten káros a jelenlétük 

– mert például elveszik a helyet a csapatból azoktól, akiknek ott lenne a helyük. 

A szponzor szerepe a csapatépítésben a kontroll és a minőségbiztosítás. Neki kell 

biztosítania – elsősorban a szervezet és a vezetősége felé – hogy a legmegfelelőbb 

emberekre lesz rábízva a projektcél megvalósítása, akik a legmagasabb színvonalon, 

időt, erőforrásokat, anyagiakat nem pazarolva a leghatékonyabb módon tudják és 

fogják megvalósítani a kitűzött célt. 

Egy vállalat esetében mindez teljesítményben könnyen mérhető és kontrollálható. 

Egy gyülekezet vagy missziós szervezet esetében azonban ez sokkal nagyobb 

érzékenységet, empátiát és józanságot igényel. A szponzor abban a helyzetben van, 
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hogy közvetlenül nem tagja a projekt teamnek, bizonyos szempontból kívül és 

felette áll, ugyanakkor van beleszólása és jogosítványa is arra, hogy a csapat 

összetételét meghatározza. Van, amikor a felesleges vagy oda nem illő 

„töltelékemberek” jelenléte nem zavaró, nem akadályozzák egy projektcél elérését, 

ilyenkor nem szükséges „keménykedni”. Van azonban olyan projekt, amikor a 

szponzornak bele kell szólnia a csapat összetételébe, akár azok véleményével vagy 

akaratával szemben is – de erről majd az utolsó pontban! 

Még egy fontos szempont a szponzor feladatához ezen a szinten: a projektcél 

eléréséhez szükséges szakmai minőségbiztosítás azt is jelenti, hogy amennyiben a 

csapat nem rendelkezik azzal a szakmai háttérrel, amely a projekt megvalósításához 

szükséges, és azt nem tudja csapaton belül pótolni (például továbbképzések által), 

akkor a szponzornak kívülről kell beemelnie a csapatba a hiányzó preferenciákkal 

rendelkező személy(eke)t. Ebben a szervezetben betöltött vezetői pozíciója fog 

sokkal szélesebb lehetőségeket biztosítani neki, mint amekkora egy 

projektvezetőnek – valószínűleg – lehetne. 

3. A projekt-teamen belüli problémák kezelésében való 

segítségnyújtás (mediáció) 

Miből fakadhatnak ezek a problémák? 

Néhány gyakori ok: 

 nem megfelelő feladatleosztás 

 nem megfelelő kommunikációs folyamatok 

 túlterheltség vagy kihasználatlanság 

 nem megfelelő problémakezelés – vagy a problémakezelés teljes hiánya 

 személyes konfliktusok 

 érdek-konfliktusok 

 nem megfelelő munkafegyelem 

 a magánélet és a projektmunka összekeverése 

 nem megfelelő teljesítmény (mennyiségben vagy minőségben) 

 határidők be nem tartása és az ebből fakadó konfliktusok 

 klikkesedés (nagyobb létszámú csapat esetében) 

 tekintélyi harcok 
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A projekt teamen belül problémák kezelése elsősorban a projekt-vezető feladata. A 

szponzor csak akkor avatkozik be a csapat életébe és problémakezelésébe, amikor 

a vezető által tett megoldások nem vezetnek eredményre. De még ebben az 

esetben is a szponzor inkább közvetett módon, a vezetőt segítve és támogatva, a 

háttérből avatkozzon be a csoporton belüli problémák megoldásába, ezzel is 

erősítve a vezető tekintélyét – csak akkor érdemes előlépnie a háttérből, amikor a 

vezetői tekintély nem elegendő a konfliktusok megoldására. 

4. A nem megfelelő emberek eltávolítása  

A szponzor negyedik feladata a nem megfelelő emberek eltávolítása a csapatból. 

Sok esetben a projekt-team és a projekt-vezető közötti bizalmi légkör és 

együttműködés megmenthető vagy fenntartható azáltal, hogy a kellemetlen 

döntéseket átveszi a szponzor. Ő nem tagja közvetlenül a csapatnak, nem dolgozik 

együtt nap mint nap a csapattagokkal, mint a projekt vezetője, így ha a többiek rá 

haragszanak, az kevésbé befolyásolja a munkájukat és a csapat általános 

közérzetét, mintha a velük együtt dolgozó projekt-vezető hozta volna meg a 

népszerűtlen döntéseket. 

A nem megfelelő embert a projekt-vezető sokszor nem is veszi észre, vagy épp 

személyes érdekei miatt nem akarja, vagy nem meri eltávolítani – ebben az esetben 

is „jól jön” egy tekintélyben és pozícióban is felette álló, ugyanakkor „külső” vezető 

döntése. 

5. Az eredmények folyamatos számonkérése  

A szponzor rendszeres konzultációk keretében vesz részt a projekt 

megvalósításában. Hogy ezeknek milyen gyakoriaknak kell lenniük, az nagyban függ 

a projekt időtartamától és a folyamatok bonyolultságától. Ezek nem a projekt 

működéséhez szükséges „belső” munkamegbeszélések, hanem kifejezetten a 

szponzorral történő konzultációs alkalmak, amelyek a következőket foglal(hat)ják 

magukban: 

 az erőforrás-gazdálkodás állapotának ellenőrzése – vagyis megvan-e 

minden szükséges feltétel és erőforrás a projekt folyamatos munkájához – 
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különösen egy szintlépés esetében, amikor a projekt megvalósítása egy 

újabb fázisba lép 

 minőségbiztosítás: a szponzor ellenőrzi, hogy minden a megfelelő 

minőségben történik-e 

 személyi kérdések: a szponzor betekintést kap a csapat kohéziójába, 

együttműködési minőségébe, és lehetősége van a személyi kérdések, 

konfliktusok megoldásában való részvételre, mediációra 

 ellenőrzi a részeredményeket – különösen a „mérföldköveknél” 

 az eredmények függvényében felülbírálja vagy kezdeményezi az 

esetlegesen szükséges módosításokat, változtatásokat – akár a projekt 

részelemeinél, akár (szélsőséges esetben) a projektcél esetében is 

6. A leadandók és határidők betartatása 

A projekt-tervezésnél szó volt az úgynevezett leadandók fontosságáról. A szponzor 

feladata ezeknek a pontos betartatása – szem előtt tartva a határidőket, és a 

minőséget! 

Hogyan segítheti a szponzor a projektvezetőt vagy a csapatot, hogy a leadandókkal 

időben és megfelelő minőségben el tudjon számolni: 

Segítséget nyújthat a felmerülő akadályok és problémák leküzdésében. A 

rendszeres konzultációk során a szponzor folyamatosan tájékozódik a projekt 

előrehaladásáról, (és nem csak a határidő napján jelenik meg!), és ha a 

megvalósítás során olyan jellegű akadályok merülnének fel, amelyek a leadandókat, 

a határidőket vagy a minőséget veszélyeztetik, akkor kész a segítségnyújtásra. 

Természetesen nem a szponzornak kell azonosítania és megoldania a problémát – 

ez a vezető felelőssége és a csapat feladata. A szponzor végigkíséri a 

problémakezelési folyamatot, és elsősorban rendelkezésre áll. Felismeri, hogy 

mikor van szükség szponzori belépésre a problémamegoldás folyamatában – ez a 

proaktív vezetői hozzáállás. 

Mindehhez a szponzor kérje számon rendszeresen a felmerülő problémák 

megfelelő időben történő jelzését, és kísérje figyelemmel, hogy a jelzett probléma 

megoldása megtörtént-e, illetve az nem befolyásolja – vagy ha igen, akkor hogyan 

és milyen mértékben – a projekt következő mérföldkövének elérését. 
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7. A projekt folyamatos képviselete és támogatása 

Ez három olyan fontos felelősség és tevékenység, amely általában a projekt 

kezdetétől – illetve a szponzori megbízásától – egészen a projekt lezárásáig 

végigkíséri a szponzor mindennapjait: 

1. A szponzor a projektvezető legfontosabb partnere a 

súlyosabb problémák végiggondolásában, kielemzésében és 

megoldásában 

Ez tulajdonképpen vezetői coachingot jelent a szponzor és a projektvezető között. 

Mit is jelent a coaching – csak röviden: 

A coaching egyik alapfeltevése, hogy a saját céljai kitűzésében és saját megoldásai 

megtalálásában mindig maga a célkitűző ember a leghitelesebb szakértő. A 

változások eléréséhez szükséges kreativitás, eltökéltség és erő mindenki számára 

rendelkezésre áll, a coaching révén pedig ezek működésbe hozhatók, illetve a 

hatékonyságuk felerősíthető. 

A coaching tulajdonképpen egy személyre szabott és személyes kapcsolatban, 

együttműködésben megvalósuló vezetői felkészítés és támogatás, hogy az adott 

vezető – a mi esetünkben a projektvezető – a lehető legnagyszerűbb munkát 

végezhesse, miközben jól is érzi magát a saját bőrében is. A coach soha nem végzi 

el a vezető helyett a feladatot, nem oldja meg a problémákat, nem teljesíti a 

célokat – hanem mindezekre rávezeti, mindezek elérésében segíti, támogatja, 

vezeti a „pártfogoltját”. 

A coaching a projektvezető egész személyiségével, egyéniségével foglalkozik, a 

teljes emberrel – és nem csupán egy adott szervezet adott projektének vezetőjével, 

és ezen keresztül javítja szakmai teljesítményét is. Sok vezető számára a coach 

tanácsadó jelenti az egyetlen őszinte viszonyítási pontot, aki érdek nélkül, csak az ő 

egyéni fejlődését szem előtt tartva segíti és támogatja őt. A coach a partnere 

mellett áll, teljes egészében elfogadja őt, és a partner változására, fejlődésére, a 

pártfogoltja sikerének elérésére szerződik. 
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A vezetői coaching jellemzői 

 A coaching személyközpontú – de rendszerszemléletű. Ez azt jelenti, hogy a 

támogatást igénylőt a saját környezetében támogatja és erősíti. Ez a mi 

esetünkben a gyülekezet, a missziós szervezet. Vagyis nem arról van szó, 

hogy kiemeli a környezetéből egy tréningre, képzésre, külső támogatói 

rendszerbe, hanem maga a coach integrálódik be a pártfogolt saját 

munkakörnyezetébe. 

 A coaching mindig pozitív, megerősítő, támogató és megoldás-orientált, 

vagyis a problémák azonosítása után a probléma megoldására és a 

problémából kivezető lépésekre fókuszál. 

 A coachnak nem kell értenie a partnere speciális szakterületéhez, mert ő 

elsősorban nem szakmai támogatást nyújt, hanem vezetőit. Minden 

beavatkozása arra irányul, hogy a partner a saját megoldásait önmaga 

alakítsa ki. 

 A coach nem veszi át a projekt (vagy a szervezet, ha külsős coachól van szó) 

vezetésének felelősségét, de külső szemlélőként megismerve a projektet, 

objektív viszonyítási pontként lép be a fejlesztési folyamatba, és mindvégig 

az is marad. 

A vezetői coaching pozitív hatásai 

 Átgondolva saját és szervezete, illetve a rá bízott projekt céljait, a 

projektvezetőnek nő a saját magába illetve a munkatársaiba vetett hite, az 

elkötelezettsége és a lelkesedése, amely kézzelfogható eredményeket hoz 

 A problémák sikeres kezelése során nő az önbizalma, kreativitása és a 

problémamegoldó képessége – egyre kevesebb esetben kell a szponzornak 

beavatkoznia a problémamegoldásba, mert a folyamatos – vezetett és 

támogatott – tapasztalatszerzés egyre jobb vezetővé formálja a partnert 

 Jobban átlátja a feladatainak struktúráit, prioritásait, ezzel nő a 

hatékonysága minden területen 

 Javul a beosztottakkal, a projekt-teammel való kapcsolata 

 Emiatt az egész team eredményesebb és hatékonyabban dolgozik 

 Javul a csapat belső és külső kommunikációja 
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 A vezető kiegyensúlyozottabban, nyugodtabban, lelkesebben dolgozik, ami 

csökkenti a csapat stressz-szintjét, ezáltal közvetetten növeli a 

teljesítményt és a minőséget 

 Több ideje és energiája marad a vezetőnek saját magára, a családjára, a 

szeretteire – vagyis ha sikerül a munkahelyi problémákat a munkahelyen 

megoldani, akkor nem keveredik össze a magánélettel, és ez 

kiegyensúlyozottabbá teszi a vezető személyiségét, ami visszahat a 

munkájára és így a projektre magára is 

A coaching egyre fontosabbá, megkerülhetetlenebbé válik az összetettebb vezetői 

struktúrákkal rendelkező szervezetekben – és az igazat megvallva, óriási szükség 

lenne rá gyülekezeteinkben is. Elsősorban a lelkipásztorok vannak abban a 

helyzetben, hogy presbitertársaik és a különböző szolgálati területek vezetői 

életében, szolgálatában coach pozícióba kerüljenek. Természetesen ez is csak 

félmegoldás, hiszen ebben az egész fejezetben arról beszéltünk, hogy ez a fajta 

vezetői coaching a projekt-szponzorok feladata, de addig is, amíg kialakul és felnő 

egy gyülekezet vagy missziós szervezet vezetői kultúrája erre a szintre, a coachingra 

fel kell és fel is lehet készülni. 

2. A szponzor a projekt-csapat „faltörő kosa” a felsővezetőség 

felé, aki kiharcolja számukra mindazt, amire a projekt 

sikeréhez szükségük van 

Erről a fajta érdek- és lobbiképviseletről már volt szó korábban több helyen is, itt 

csupán beillesztjük a maga helyére. A „faltörő kos” találó megnevezés arra a 

szerepre, amit a szponzor magára vállal. Szó szerint kiharcolja mindazt, amire a 

projekt sikeréhez szüksége van az embereinek. Ha nincs meg valakiben az ehhez 

szükséges elkötelezettség, az őszinte hit a projektcél nagyszerűségében és 

fontosságában, illetve a megfelelő lojalitás a saját csapata felé, akkor az nem 

alkalmas a szponzori feladatra. 

3. A szponzor a projekt első marketingese és PR-osa a 

szervezeten belül 

A jó szponzor minden vezetői ülésen, minden szervezeti megmozduláson az általa 

szponzorált projektet „reklámozza”. Ez egyfajta – jó értelembe vett – belső 
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büszkeségből fakad, amit a projektcél előbb is említett fontossága és 

nagyszerűsége éltet. Ez egy olyan feladat, sőt, inkább elhívatás, ami kifejezetten a 

szponzori „létből” fakad. A jó szponzor úgy tekint a projektjére, mint a 

„gyermekére”, akinek a fejlődésével lehet dicsekedni, és akinek minden 

szükségéért kész megharcolni a leglehetetlenebbnek tűnő csatákat is. 

8. A szponzor, mint a kemény és népszerűtlen döntések 

forrása 

A szponzor nem fél meghozni kemény, esetleg népszerűtlen – de szükséges – 

döntéseket! 

Milyen döntések tartozhatnak ide? Alapvetően három nagy csoportja van a 

kellemetlen döntések meghozatalának: 

1. Személyi kérdések: rosszul teljesítő, nem megfelelő hozzáállású 

csapattagok kizárása, lecserélése, kivételes esetben akár a projektvezető 

leváltása 

 

2. Forrás-takarékossági döntések: ha felborul a projekt forrásterve, a szponzor 

behúzhatja a kéziféket és visszatarthat forrásokat az egyensúly 

helyreállítása végett 

 

3. Minőségbiztosítási döntések: ha nem megfelelő egy leadott feladat, a 

szponzor visszadobathatja a projektvezetővel 

9. A célba érkezés biztosítása  

1.  A szponzor a célig a célra fókuszál! 

A szponzor biztosítja, hogy a csapat a projekt sikeres lezárását jelentő célba érkezés 

UTOLSÓ PILLANATÁIG a feladatokra, határidőkre és leszállítandókra és 

mindeközben az elvárt minőségre fókuszáljon! 
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2. A szponzor biztosítja az utolsó pillanatig szükséges összes 

forrást! 

Ha a projekt-tervezés teljes körűen, minden részletre kiterjedően történt, akkor a 

szponzor csupán betartatja azt, a projekt-teammel ugyanúgy, mint a forrásokat 

biztosító háttérszervezettel. A szponzor szeme előtt soha nem a projekt valamilyen 

lezárása lebeg – hanem a kitűzött projektcél legmagasabb minőségű, 

legeredményesebb lezárása! Ezért az utolsó „másodpercekben” is kész ugyanolyan 

erélyesen és elszántan kiállni, mint a projekt indulásakor. 

3. A szponzor tisztán tartja a csapat mozgásterét 

Álljunk ellen minden olyan nyomásnak, ami plusz munkát, terhelést jelentene az 

utolsó pillanatokban, ami nem tartozott hozzá az eredeti projekt-tervhez! A jó 

szponzor tud nemet mondani – és gyakran él is ezzel a jó képességével, és nem 

engedi sem túlterhelni a csapatát, sem eltéríteni a számukra kijelölt céltól vagy a 

hozzá elvezető legoptimálisabb úttól! 

4. A szponzor gondoskodik a projekt lezárását követő 

méltányolásról! 

Ez egy olyan része a projektmunkáknak, amely sokszor marad el. Minél magasabb 

fokú a szervezeti kultúra egy helyen, annál inkább részét képezi MINDEN 

projektfeladat lezárásának a méltányolás. És itt nem csupán a fizetés kiosztásáról 

van szó – különösen nem a mi köreinkben, ahol szinte minden projektet 

önkéntesek valósítanak meg, hanem annál sokkal többről. 

A méltányolás lényege az, hogy a szervezet kifejezi a megbecsülését a saját 

munkásai felé, és együtt megünneplik a közös munka sikerét és gyümölcsét. Ennek 

számtalan módját ki lehet találni – és alapvetően EZ a szponzor feladata – egy közös 

vacsorától kezdve a munkatársak jelképes megajándékozásáig. A méltányolás akkor 

érte el a célját, ha emeli a projektet megvalósítók lojalitását, elkötelezettségét, 

lelkesedését a szervezetük iránt. Ilyen környezetben a munkatársak alig várják, 

hogy újabb feladatot kapjanak, mert érzik, hogy nem csupán használja őket a 

szervezetük, hanem megbecsüli is őket. És ez egy nagyon fontos emberi 

szükségletet tölt be: a fontosság érzését. 
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Hadd mutassak két konkrét és valós példát a méltányolásra, kifejezetten 

gyülekezeti környezetben. Az egyiket egy amerikai gyülekezet tagjaitól hallottam. A 

gyülekezetben minden évben rendeznek egy ünnepi istentiszteletet, amelynek 

keretében a gyülekezet vezetősége beszámol az elmúlt év elért eredményeiről, a 

megvalósított programokról, és a gyülekezet közösen megünnepli az együtt 

megvalósított szolgálatok gyümölcseit. Ez egyfajta hálaadó istentisztelet. De ennek 

az alkalomnak van egy olyan része, hogy a vezetők kiszólítják azokat a 

kulcsembereket, akik jelentős munkát, energiát fektettek be a szolgálatok sikerébe, 

akik komoly áldozatokat hoztak, akár a frontvonalon, akár a külső szemlélők 

számára talán láthatatlan háttérmunkálatokban. Minden ilyen kulcsembert 

kiszólítanak, és a gyülekezetnek bemutatják, hogy mennyi mindent tettek a közös 

sikerért. Ennek van egyfajta példamutató jellege is, ami a többiek számára is 

motiváló lehet. Közben maguk a kiszólítottak is bizonyságot tesznek az örömeikről, 

azokról az áldásokról, amiket a szolgálat során éltek át. És a végén a gyülekezet 

megtapsolja ezeket a nagyszerű embereket, és mindenki kap jutalmul egy 

törülközőt, belehímezve a nevükkel és a gyülekezet jókívánságával. Ez a törülköző 

csupán jelképezi a gyülekezet háláját, amibe viccesen megötölhetik végre az 

izzadságtól gyöngyöző homlokukat – de ez a gesztus a legtöbb megajándékozott 

számára, ahogyan elmondták, egész életre szóló nyomot hagyott, és még 

lelkesebbé, elkötelezettebbé tette őket a gyülekezetük és a végzett szolgálatuk 

irányában. 

A másik példám hazai: egy miskolci gyülekezetről hallottam, hogy egy ehhez 

hasonló, évenként megrendezett hálaadó ünnepségen a gyülekezet 

megajándékozta a szolgálatban valóban elöljáró presbitereit egy egész családjuknak 

szóló welness hétvégével. Ez drága és nagylelkű gesztus, mégsem valamiféle 

érdekszolgálatra ösztönözte a presbitereket, nem is keltett irigységet a gyülekezet 

többi tagjában ez az anyagi nagylelkűség, mert mindenki átérezte: ez így szép! Ezek 

az emberek sok hétvégén a gyülekezetet szolgálták ahelyett, hogy a családjukkal 

töltötték volna az időt – a gyülekezet csupán „visszapótolt” ezzel a gesztussal 

számukra egy közös feltöltődési lehetőséget. 

Bármilyen módját is válasszuk a méltányolásnak, ha egy szponzor ezt a feladatot is 

betervezi – akár meglepetésként – a csapatának, akkor magasabb szintre emelheti 

a szervezeti kultúrát, elősegíti a csapat összetartozásának elmélyítését, és máris 
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utat készít a csapata előtt az újabb projekt közös megvalósításának, hiszen olyan 

környezetben, ahol méltányolják és megbecsülik az embert, mindenki szívesen 

dolgozik vagy szolgál önkéntesként. Az ilyen gesztusok sokszor többet érnek a 

pénzbeli fizetségnél is, mert ez egy lelkületet, egy értékrendet nyilvánít ki, 

amelyben nem az anyagiak, hanem maga az ember van középpontban. És ha erre 

egy piaci környezetben szereplő, alapvetően profitorientált vállalat képes, ha erre 

szívesen áldoz, hogyne érné meg nekünk, önkéntesekkel, emberekkel együtt 

dolgozó gyülekezeteknek, missziós szervezeteknek, hogy kifejezzük, mennyire 

nagyra értékeljük azoknak a munkáját és személyét, akik megtiszteltek bennünket 

azzal, hogy nekünk és velünk munkálkodjanak! 

10. A szponzor a dugóhúzó!  

A szponzor sajátos, talán legkellemetlenebb feladata, ha „dugóhúzóvá” kell válnia 

egy projekt életében: vagyis neki kell kimondania, hogy „eddig és ne tovább!” 

A szponzornak kell időben észrevennie, ha a projekt nem fogja meghozni az 

eredetileg célként kitűzött eredményeket! Nyilván egy ilyen kudarcnak rengeteg 

előjele van, valószínűleg rengeteg problémát kellett már korábban azonosítani, és 

minden bizonnyal a szponzor is, a vezető is, a csapat is megpróbált úrrá lenni a 

felgyűlt nehézségeken, de van egy pont, egy krízispont, amikor ki kell mondani, 

hogy vége. Ez így – rosszabb esetben már sehogy – nem mehet tovább!  

Amikor egy projekt krízisbe jut, akkor a krízis megoldása lehet: 

 hogy módosítsunk az eredeti projektcélon, és megpróbálunk egy még 

megfelelő, elérhető célt elérni 

 vagy módosítsunk a stratégiákon, és megpróbáljuk teljesen más 

megközelítésből elérni a célt, ha szükséges, újratervezve az egész addigi 

stratégiánkat, 

de ha ezek sem vezetnek eredményre, akkor a projektet le kell állítani! 

A szponzornak képesnek kell lennie felismernie, hogy… 

 mikor szorítják ki vagy háttérbe magasabb prioritású projektek az éppen 

futót 
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 mikor nem éri meg a szervezetnek további erőforrásokat fordítania a 

projektre 

 mikor vált alkalmatlanná a projektvezető vagy a projekt team a rájuk bízott 

cél elérésére 

 mikor változtak meg a külső vagy belső, szervezeti körülmények annyira, 

hogy már célszerűtlenné, hatástalanná vagy gazdaságtalanná tették a 

kitűzött projektcél elérését 

és ilyenkor a lehető leghamarabb le kell állítania egy kudarcra ítélt projektet, hogy 

ezáltal a szervezet minimalizálhassa a veszteségeit! 

Ez a legkellemetlenebb, legnehezebb döntés egy szponzor életében – de ha 

szükséges, „még azelőtt ki kell húzni a dugót a kádból, mielőtt elöntené a víz az 

egész fürdőszobát”. 

8. A szponzori kockázatelemzés 

Egy projekt végrehajtása előtt alapvető fontosságú annak a reális, tényszerű 

kiértékelése, hogy a projekt előkészítése alkalmassá teszi-e a megvalósításra. Az 

alábbi kockázat-értékelő kérdőív a projektszponzorálásról szóló egyetlen magyar 

nyelven kiadott szakkönyvből lett átemelve, és a 3. számú mellékletben külön is 

megtalálható, onnan kinyomtatható és felhasználható. 

A kérdőív forrása tehát Randall L. Englund – Alfonso Bucero: Projektszponzorálás 

című könyvének (Akadémiai Kiadó, 2009.) 178-184. oldalán közölt szponzori 

kockázatértékelő kérdőív, amely a következő szempontokat vizsgálja (a kérdőív 

kitöltésének útmutatója a 3. számú mellékletben található). Természetesen az ott 

található kérdőívet, ami alapvetően vállalati felhasználásra készült, átfogalmaztuk a 

gyülekezeti / missziós projektek szempontjainak megfelelő módon. 

1. Motiváció a projekttel kapcsolatosan 

1. Valóságos és meggyőző szükséglet van a projektcél iránt 

2. Jelentős probléma marad megoldatlanul a szervezetben vagy a 

célcsoportban, vagy jelentős probléma alakul ki, ha a projekt nem valósul 

meg vagy sikertelen lesz 
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3. A jelenlegi helyzettel kapcsolatos elégedetlenséget érzékeli mind a 

szervezet, mind a „célpiac” 

4. A változás és a projektcél sürgető szükségességét minden érintett 

felismerte és a fontosságát elismerte 

5. A projekt megvalósításának ára minden érintett számára elfogadható és 

vállalható, nem veszélyezteti sem a szervezet, sem a célcsoport biztonságát 

és hosszú távú, széleskörű érdekeit 

2. Elkötelezettség a projekt iránt 

1. Az erőforrások, az idő, a pénz, a megfelelő szakmai háttér és emberanyag a 

szervezet rendelkezésére áll a projekt sikeres megvalósításához 

2. A szervezet vezetősége és a szponzor is nyilvánosan elkötelezte magát a 

projekt mellett 

3. A szponzor megfelelően magas szinten helyezkedik el a vezetőségen belül 

ahhoz, hogy a projekt szponzorálásához szükséges döntési hatáskörrel 

rendelkezzen 

4. A projektet megvalósító szervezetet illetve annak csoportját a projekt 

kedvezményezettjei minden szempontból hitelesnek tartják és elfogadják 

5. Minden résztvevő (vezetőség, szponzor, projektvezető és projekt-team) 

tisztában van a felelősségeivel, és vállalja is azt 

6. A szervezeten belül megvalósult egy vezetői koalíció – vagyis más vezetők is 

támogatják a projektet illetve a szponzort 

3. A projekt céljainak elfogadottsága 

1. Szoros a kapcsolat a missziós projekt célja és a gyülekezet / szervezet 

küldetése között 

2. A projekt célját és az általa létrehozott változást / eredményeket az azt 

megvalósító és a cél megvalósulásából profitáló emberek pozitív módon 

tudják hozzákapcsolni a saját személyes céljaikhoz 

3. A projektnek pontosan körülírható, konkrét, mérhető célja van, amelyet 

minden érintett megértett és magáénak is vall 

4. A projektcélt erős és hiteles vezetőség támogatja, képviseli és ellenőrzi 

5. A cél meghatározása mindenki számára egyértelmű és világos, meggyőző és 

ösztönző 
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4. A projekt kulturális beágyazódása 

Szervezeti kultúrán azt a belső szokásrendszert érjük, ami jellemző – esetünkben 

egy gyülekezet vagy missziós szervezet életére, működésére, kommunikációjára, 

értékrendjére, prioritásaira. Ezek a kultúrák egymástól jelentősen eltérőek 

lehetnek, és a keresztények esetében összefüggésben vannak felekezeti 

tradíciókkal és kegyességi szokásokkal is. Az egyes projektcélok esetében pont az 

ilyen kulturális összeütközésekből fakadhatnak konfliktusok – gondoljunk például 

arra, hogy egy alapvetően visszafogott, tradicionális, konzervatív, inkább idősekből 

álló gyülekezet nem túl hitelesen vagy sikeresen tudna működtetni egy modern 

stílusú táncházat. A szervezeti kultúra része például a kommunikáció, a 

szóhasználat – például magázó vagy tegező stílusú egy istentisztelet, viselkedési 

normák – például mennyire fejezzük ki az érzelmeket, milyen nyíltan beszélünk 

önmagunkról vagy egymásról, hogyan öltözködünk, hogyan viszonyulunk a 

kívülállókhoz, stb. stb. 

1. A projekt jól igazodik a szervezet kultúrájához 

2. A megvalósítás módja megfelel a szervezet kultúrájának 

3. A szervezeti kultúra erősíti és támogatja a projektcél elérését  

4. A korábbi, ehhez hasonló projektcélokat jól fogadták és jól kezelték a 

szervezetben 

5. A szükséges döntéseket időben hozzák és hajtják végre 

6. A szervezet vezetőségére és a projektben érintettekre jellemző az egymás 

iránti magas fokú bizalom és őszinteség 

5. Szervezeti összehangoltság 

1. A projekt erőforrás szükséglete összhangban áll a szervezet által 

biztosítható erőforrásokkal 

2. Minden résztvevő (a vezetők, a megvalósítók és a kedvezményezettek) 

elegendő mértékű és megfelelő irányú / minőségű „jutalmazásban” 

részesül ahhoz, hogy teljes elkötelezettséggel álljon a projektcél mellé. Ez a 

jutalmazás lehet honorárium, megbecsülés, szükségbetöltés, presztízs, 

előrelépés, fejlődés, anyagi, lelki, szellemi – valóságos és konkrét pozitív 

gyümölcse és eredménye, ilyen értelemben „jutalma” a projektcél 

megvalósulásának 
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3. A szervezet és a szervezet által fenntartott többi projekt támogatja a jelen 

projekt fenntarthatóságát 

4. A projektcél megvalósulásának következményeivel és utóhatásával 

mindenki tisztában van, és a változásokra pozitív várakozással felkészült 

5. A vezetőség hozzáállása, tettei és módszerei támogatják a projektcél 

elérését 

6. A szervezeten belüli stressz – beleszámolva azt is, amit a projekt 

megvalósítása tesz hozzá az alapértékhez – kezelhető mértékű, vagyis a 

projekt nem veszélyezteti a szervezet és/vagy a szervezet által futtatott 

többi projekt egyensúlyát 

6. Kommunikáció 

1. A szervezet világos kommunikációs módszerekkel és jól kommunikáló 

vezetőkkel rendelkezik 

2. A szervezetben megfelelő és hatékony kommunikációs csatornák léteznek, 

amelyek minden érintettet időben és biztonságosan elérnek 

3. A kommunikáció tartalma egyértelmű, mindenki számára érthető 

4. A kommunikáció nyílt, őszinte, hiteles és bizalommal teljes 

5. A projekttel kapcsolatos mindennemű információáramoltatás – 

kommunikációs szinten is – olajozottan működik, lehet számítani és építeni 

rá 

7. Változásmenedzsment 

Minden projekt célja egy változás megvalósítására irányul – ahogy ezt láttuk az 

előző fejezet legelején, amikor a projekt definícióját elemeztük. A változások 

érinthetik a projekttel közvetlenül érintkező személyeket és csoportokat, de akár a 

szervezet egészét is. Ilyenkor nem csupán a projekt megvalósítására, hanem a 

megvalósult cél által bekövetkező változások rövid- és hosszú távú, közvetlen és 

közvetett hatásaira is fel kell készülnünk, illetve a projekt-tervnek tartalmaznia kell 

ezeket is! 

1. Van megfelelő időkeret a változások biztonságos és hatékony 

végigvezetésére 

2. A projekt tartalmazza az átmenetre vonatkozó szervezeti, folyamati, 

emberi, forrásoldali és technikai dimenziókat is 
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3. A projekt-terv tartalmazza az átmenet mérhető részeredményeit és 

viszonyítási pontjait is 

4. A potenciális kockázatokat és problémalehetőségeket felmérték, az 

elhárításukra és kezelésükre felkészültek 

5. A megvalósítás össze van hangolva a változásokkal – időben, költségekben, 

módszerekben 

8. Képességek, készségek és erőforrások 

1. A projekt megvalósítói megfelelő képességekkel és készségekkel 

rendelkeznek a folyamat sikeres véghezviteléhez 

2. Az érintettek rendelkeznek a szükséges ismeretanyaggal, forrásokkal, 

eszközökkel, minden szükséges feltétel a rendelkezésükre áll 

3. Minden résztvevő érti és elfogadta a saját szerepét a projekt 

megvalósításában 

4. Alkalmas mentorok, coach-ok, megfelelő szponzor áll rendelkezésre, hogy a 

projekt-teamet támogassák a megvalósításban 

5. A csapatmunka kifejezetten fejlett és támogatott a szervezeten belül, és ez 

jellemző a projekt-teamre is 

6. Minden résztvevőben megvan az empowerment, vagyis a 

felhatalmazottság érzete – azaz tisztában van a saját felelősségével és 

lehetőségeivel, és van lehetősége megvalósítani mindazt, amit a projektcél 

érdekében szükségesnek lát 

Ez a kockázatelemző kérdőív tehát nyolc kulcsfontosságú területen méri a 

lehetséges kockázatok mértékét: 

1. motiváció 

2. elkötelezettség 

3. közös vízió 

4. közös kultúra 

5. összehangoltság 

6. kommunikáció 

7. tervezés 

8. szükséges készségek, képességek, erőforrások 
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Ha az elemzést a 3. mellékletben leírtak alapján elvégezzük, és azt grafikusan is 

megjelenítjük a csatolt grafikon segítségével, akkor egy ehhez hasonló ábrát fogunk 

kapni végeredményként: 

 

Ezt radar-diagrammnak nevezik, és megmutatja, melyek a projekt jelenleg 

legkritikusabb, vagyis legtöbb kockázatot jelentő dimenziói. Ha ezekkel 

szembesülünk – különösen szponzori szerepben – akkor meg kell hoznunk a 

megfelelő döntéseket és válaszlépéseket, hogy a kritikus pontokon javítsuk, tehát 

csökkentsük a kockázati tényezőket. 

A FEJEZET ÖSSZEGZÉSE 

Hogy mi is valójában a projekt-szponzoráció? Talán akkor definiáljuk a 

legteljesebben, ha egy vezetési kultúraként határozzuk meg. Amikor egy szervezet 

a projektjeit szponzorok által valósítja meg, akkor egy érett, széles látókörű, felelős 

és hatékony vezetési kultúrában dolgozik. Megéri ezt a kultúrát kialakítani és 

fenntartani, mert minden résztvevő csak nyerhet általa! Természetesen mindezt a 

gyülekezeti életre lépésről-lépésre át kell dolgozni, de a projekt-szponzoráció, mint 

vezetési modell, a gyülekezeti életben és a nonprofit szektorban is megállja a 

helyét, és méltó arra, hogy elsajátítsuk és alkalmazzuk. 
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Ne feledjük: a szponzor az a híd, aki összeköti a projektmunkát – egy-egy konkrét 

szolgálati terület hétköznapi, folyamatos megvalósítását – a vezetők álmaival és a 

szervezet víziójával, célkitűzéseivel. Egyszerre két különböző csoportot kell 

szolgálniuk – elfogulatlanul és teljes elkötelezettséggel: egyrészt a projektet 

megvalósító munkacsoportot – másrészt a projekt hátterét biztosító szervezetet, 

illetve annak vezetőit. Mindent el kell követnie, hogy a projekt-team megkapjon 

minden szükséges támogatást és forrást, ami a célkitűzés megvalósításához 

szükséges, ugyanakkor biztosítania kell azt is, hogy a csapat összhangban maradjon 

a projekt és a szervezet célkitűzéseivel, amit a felsővezetők határoznak meg. Nem 

könnyű ennek a kettős feladatnak és felelősségnek egyszerre megfelelni – de nem 

is lehetetlen. Szponzorálni egy projektet és egy csapatot szép és tartalmas feladat. 

Megéri, hogy megtanuljuk! 
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Negyedik fejezet: Az egyéni támogatásgyűjtés 

Most érkeztünk el az egyéni támogatásgyűjtéshez – hozzáláthatunk végre a 

projektjeink megvalósításához szükséges valóságos forintok összegyűjtéséhez. Csak 

remélhetem, hogy senki nem itt kezdi el ennek a könyvnek az olvasását – mert 

ahhoz, hogy a támogatásgyűjtés sikeres legyen, elengedhetetlenül fontos, hogy ne 

a pénznél kezdődjön az érdeklődésünk! Ha mégis „véletlenül” itt nyílt volna ki a 

könyv, érdemes ezt a fejezetet be is csukni, és előtte átgondolni a bibliai, teológiai 

hátteret, és végigtanulmányozni, hogyan építhetünk fel támogatásra méltó 

projekteket, illetve hogyan kell szponzorálnunk azokat, hogy meg is 

valósulhassanak. 

Aki mindezeket áttanulmányozta, már nem puszta pénzszerző ötletek tárházaként 

fogja kezelni ezt és a következő fejezetet, hanem abban a nagyobb rendszerben 

fogja látni többek között a pénzkérdést is, ami az álmainkból életképes, 

fenntartható és valóságos eredményeket is hozó szolgálatokat képes formálni. 

És csak még egy megjegyzés elöljáróban: ennek a fejezetnek a prezentációját PREZI-

ben készítettük el, ha tehát szükség van a segédlet felhasználására, azt a DVD Prezi 

könyvtárában, a „prezi.exe” fájl megnyitásával lehet elindítani.  

1. A támogatásgyűjtés három alapigazsága 

1. A helyes hozzáállás 

AZ ELSŐ ALAPIGAZSÁG: 

Aki nem képes megteremteni a zseniális terveihez szükséges alapvető 

feltételeket, ne csodálkozzon, hogy az álmai sosem fognak megvalósulni! 

Az első feltétel a hozzáállásról, és azon belül is a felelősségről szól.  

Láttuk már az előző fejezetekben, hogy egyetlen projektcél sem fog magától 

megvalósulni! Ha nincs megfelelő háttérszervezet, ha nincs megfelelő előkészítés 

és tervezés, ha nincsen egy felelősséget vállaló szponzor, egy hozzáértő 

projektvezető és egy lelkes, elkötelezett team, akkor egyetlen projekt sem fog 
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megvalósulni, legalábbis úgy nem, ahogyan megvalósulhatna, ha mindezek 

rendelkezésre állnának. 

És éppen ez a legelső alapelv választja el egymástól az álmodozókat és azokat, akik 

valami maradandót és nagyszerűt alkotnak életük során! 

Az álmodozók nem vállalják fel annak a felelősségét, hogy készek mindent 

megtenni – ami legalábbis rajtuk múlik – hogy a víziójukból egy megvalósult projekt 

és egy elért cél válhasson. 

Mit is jelent a felelősség? 

Természetesen nem azt jelenti, hogy nekünk kell mindent megtennünk a sikerért. 

Erre a „mindenre” valószínűleg úgysem lennénk képesek. A felelősség lényege, 

hogy bár minden nem rajtunk múlik, de mindig van, ami igen, és azt a legteljesebb 

mértékig fel is vállaljuk! 

Aki nem képes megteremteni az álmaihoz szükséges feltételeket… - de hogyan is 

lehetséges ez? 

 Felmérem, mit tudok tenni én magam, személyesen a projekt 

megvalósulásáért. Mihez van szakértelmem, tapasztalatom, lehetőségem, 

döntési jogom, forrásom. 

 Megkeresem azokat az embereket, akiket az álmom mellé érdemes állítani, 

mert valóságosan hozzájárulhatnak annak a megvalósulásához, és mindent 

megteszek, hogy elnyerjem a támogatásukat 

 Felkeresem a szervezetem döntéshozó testületét, és elkezdek lobbizni, 

hogy meghallgassanak, komolyan vegyenek, átgondolják a lehetőségeket, 

támogassanak 

 Elkezdek konkrétan tervezni 

 Felmérem a valós igényeket, vagyis végzek egy kis piackutatást, ami 

elegendő ahhoz, hogy a szükséget megalapozzam a döntéshozók előtt 

 Keresek egy potenciális szponzort, és a cél mellé állítom – figyelembe véve 

mindazt, amit a szponzorról az előző fejezetben már megtanultunk 

 Keresek potenciális vezetőket és megvalósítókat, akik készek tenni is a cél 

eléréséért 
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 Keresek anyagi támogatókat – és ebben mindig én magam leszek az első 

komoly felajánló (de erről lesz szó még később!) 

Ezek mind csak olyan lehetőségek, amiket szinte mindenki megtehet az álmai 

beteljesítéséhez. Ha ezek közül csak egy-két feladatot képes is elvégezni, már tett 

valamit a cél érdekében, amire lehet építkezni. De soha ne felejtsük el: a helyes 

hozzáállás a felelősségnek az a foka, hogy ami rajtam múlik a siker elérésében, azt 

kész vagyok megtenni! 

2. Az inspiráló tartalom 

A MÁSODIK ALAPIGAZSÁG: 

A legjobb adománygyűjtési módszer sem ér semmit, ha gyenge a program, amire 

támogatást kérünk! Tehát a legjobb pénzforrás a jó program! 

Az emberek szívesen támogatnak olyasmit, aminek az értékéről, hasznosságáról 

meg vannak győződve. A nemes és önzetlen célok, valódi problémák valódi 

megoldását jelentő célok támogatására nem nehéz pénzt gyűjteni.  

Az igazság az, hogy sokszor épp abból fakad a támogatások hiánya vagy alacsony 

foka, hogy azok, akiktől kérünk, egyáltalán nincsenek arról meggyőződve, hogy van 

értelme adniuk. Lehet, hogy ez csak kommunikációs probléma, és azelőtt kérünk, 

mielőtt elkötelezetté és lelkessé tettük volna őket a cél iránt – de lehet, hogy 

egészen egyszerűen nem elég vonzó, motiváló vagy reális a célkitűzésünk ahhoz, 

hogy az emberek mellénk álljanak. 

Jegyezzük meg: a sikeres, prosperáló, előre mutató, fejlődést és megoldást hozó, 

nemes célok mellé mindig találunk támogatókat. 

Ha nem ilyen a programunk, akkor kár is fáradni vele, nem éri meg időt ölni még az 

előkészítésébe sem. Akkor találjunk ki olyan programokat, keressünk olyan célokat, 

amelyek méltók arra az áldozatra, amibe a megvalósításuk bárkinek is kerül. 

Ha ilyen a programunk, akkor tanuljuk meg ezt prezentálni is! Tanuljuk meg úgy 

bemutatni, hogy az embereknek fel tudjuk kelteni az érdeklődését, a szimpátiáját, 

és magunk, illetve a céljaink mellé tudjuk állítani az elkötelezettségüket! 
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3. Az egyetlen jó módszer 

A HARMADIK ALAPIGAZSÁG: 

Soha nem pénzt gyűjtünk – hanem embereket! Nem pénzt gyűjtünk, hanem 

kapcsolatokat! Nem forintokban kell gondolkodnunk, hanem olyan 

személyekben, akiket a céljaink mellé állíthatunk. Mert minden támogatás 

emberek meggyőződésén, elkötelezettségén, lelkesedésén, hitén keresztül fog 

érkezni! 

A támogatásgyűjtés nem pénzorientált – hanem kapcsolatorientált tevékenység! 

Aki ezt elfelejti, akinek az anyagiak fontosabbá válnak az embereknél, az hosszú 

távon nem lesz sem népszerű, sem követendő, sem támogatandó, sem hiteles. 

Olyanná válik, mint az a koldus, aki szinte kizsarolja az együttérzésünket, aki szinte 

már szemtelenül lelkizik, és egyáltalán nem is érdekli, hogy ki az, aki segít rajta, 

mert csak a pénze kell. Voltam így sokszor. Emlékszem, egy nagypénteken 

Miskolcon sétáltam, és az esti prédikációmon gondolkodtam, amikor leszólított egy 

„család”. Elsírták, mennyire szegények, nincs mit enniük és éheznek, és kérték, 

segítsek rajtuk. Mondták is, mennyi pénzt szeretnének. Épp egy Interspar előtt 

szólítottak meg, mondtam nekik, jöjjenek be velem az áruházba, és bevásárolok 

nekik. Nem akartak. Mondtam, legalább várjanak pár percet – és berohantam, szó 

szerint majd tízezer forintért vásároltam. És mire kijöttem, nem voltak sehol. Ott 

álltam két hatalmas szatyor élelmiszerrel – de nekik csak a pénzem kellett. Később 

kiderült, hogy nem is voltak egy család, csak összeálltak „tarhálni”.  

Néha „nagyban” is ilyen a hozzáállásunk: a támogató ne akarjon kérdezősködni, ne 

okoskodjon, ne osztogasson tanácsokat, ne mást akarjon adni, olyasmit, amit nem 

kértünk – nekünk csak a pénze kell. Ilyen hozzáállással azonban nem lehet 

támogatást gyűjteni! Mert amikor támogatást gyűjtünk, soha nem pénzt gyűjtünk, 

hanem mindig embereket állítunk a céljaink mellé. És ha nem is adnak pénzt, de 

őszintén támogatnak bennünket, az közvetetten és hosszú távon lehet, hogy 

százszor annyit jelent majd nekünk – akár forintban átszámolva is – mintha 

átnyújtottak volna pár tízezer forintot. 

Aki tehát támogatásgyűjtésre adja a fejét, soha ne felejtse el: emberekben 

gondolkodunk, nem pénzben! 
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2. Mihez kezdjünk a pénzkérdéssel a 

gyülekezetben? 

Ez a három alapigazság a gyülekezeti adakozással és „tizedfizetéssel” kapcsolatban 

is igaz. 

Sok gyülekezet küzd a „gyenge” adakozással. A gyülekezet nem tud annyi pénzt 

összegyűjteni a saját tagjaitól, hogy az elegendő legyen a templom fenntartására, a 

rezsiköltségekre, a lelkipásztori fizetésre és annak kiegészítő költségeire, nem 

beszélve a fejlesztésekről, felújításokról és missziós költségekről. Ilyen 

környezetben nagyon nehéz új szolgálatokat, új projekteket elindítani. Azonban 

tudnunk kell azt is, hogy enélkül a gyülekezet hiteltelenné válik, legalábbis 

támogatásgyűjtési szempontból. 

Minden finanszírozási megoldásnak van egy önrésze, amit annak kell biztosítania, 

aki a célt kitűzte és a projektet meg akarja valósítani. Önrész nélkül, 0%-os 

hozzájárulással a támogatásgyűjtés nem fog működni! Ez azt jelenti, hogy ha a 

gyülekezet szeretne elindítani egy új szolgálatot, és ehhez anyagi támogatásra van 

szüksége, üres zsebbel – vagy bankszámlával – egyszerűen nem keresheti fel a 

leendő támogatókat, mert komolytalanná teszi a saját elkötelezettségét a saját 

projektje iránt. 

A támogatásgyűjtés lényege, hogy van egy cél, amit szeretnék elérni, ezt a célt meg 

tudom indokolni, és fel tudom mutatni: nézzétek, nekem ennyi áll rendelkezésemre 

– pénzből, időből, emberből, lehetőségekből, bármiből – és a sikerhez szükség van 

még ennyire, kérlek álljatok mellém, pótoljátok ki azt, ami még hiányzik, és így 

együtt el tudjuk érni a kitűzött célt! 

A támogató tehát soha nem helyettem ad – hanem mindig kiegészíti azt, amit én 

elsőként beletettem a cél elérésébe! 

Amikor majd konkrét támogatói programokat, módszereket fogunk áttekinteni, 

minden esetben szerepelni fog benne a gyülekezet önrésze. Ez tudatos: enélkül ne 

is akarjunk hozzáfogni egyetlen szolgálat megvalósításához sem! De ennek az 

önrésznek nem kell feltétlenül anyagiakból állnia – néhány oldallal később látni 

fogjuk, hogy egészíti ki egymást Krisztus testében a sokféle ajándék, forrás és 

lehetőség. De mindenképpen van egy olyan önrész, amit nem kerülhetünk meg. 
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Hogyan viszonyuljunk tehát az adakozáshoz a gyülekezetben? 

Sok helyen, elsősorban a történelmi egyházakban minden istentisztelet végén 

elhangzik: „a jókedvű adakozót szereti az Úr!”. Ez sokaknál egyfajta pavlovi reflex: 

ilyenkor elkezdődik a pénzcsörgés, és – manapság – százasok, kétszázasok kerülnek 

elő, egyszóval általában az „aprópénz”. Sok templomba járó ember szocializálódik 

az aprópénzes adakozáson, miközben gyakorlatilag MINDENRE többet költünk, 

mint a gyülekezetünk és Isten országának támogatására. Mit tehetünk az adakozási 

kedv, hozzáállás és színvonal emeléséért? 

Három dolgot egészen biztosan: 

1. Tanítsunk róla! 

A gyülekezet a szentek szolgálatra való felkészítésének helye és közege – ahogy ezt 

már láttuk korábban az Efézusi levél 4. része alapján. Ennek a felkészítésnek az 

egyik nagyon fontos pillére a gyülekezeti tagok szisztematikus tanítása. Ez már nem 

a „tejnek itala”, ahogy a Zsidókhoz írt levélben olvassuk (5,13-14), hanem alapos, 

mély és tematikus bibliatanulmányozás, egyfajta gyülekezeti bibliaiskola, amelyről 

már szintén beszéltünk korábban. 

Nagyon fontos a keresztény hit alappilléreiről rendszeresen, egyre mélyebben 

tanítani, megelőzve ezzel a gyülekezeti tagok lelki éretlenségét. Sok gyülekezetben 

ugyanis azért túl alacsony a gyülekezeti tagok elkötelezettségének és hitbeli 

érettségének a szintje, mert a gyülekezet csak addig fektetett energiát beléjük, 

amíg „megszerezte” őket magának, míg meg nem tértek, nem konfirmáltak, nem 

merítkeztek be – de utána a vezetőség már megelégedett annyival, hogy eljárjanak 

istentiszteletre. Azonban nem ez a bibliai modell! A megszentelődés, a lelki-szellemi 

növekedés a megtéréssel és a gyülekezetbe való beintegrálódással épp csak 

elkezdődik! Az élethosszig tartó tanulás talán legjobb terepe a gyülekezet – ennek 

ellenére rendszeres, hosszú távú és szisztematikus gyülekezeti felnőttképzés 

nagyon kevés gyülekezetben valósul meg. 

A keresztény élet alappillérei között szerepel a felelősségvállalás is saját 

gyülekezetünk, közösségünk, egyházunk, és Isten országának építése iránt is.  

És hadd tegyek ezen a ponton egy személyes kitérőt – kicsit példaképpen és 

motiválásképpen is. 
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Alapítottunk egy nagyon dinamikus, kifejezetten a kívülállókat megszólító missziós 

gyülekezetet, amelynek volt néhány sajátos jellemzője. Az egyik ilyen az volt, hogy 

soha – szó szerint egyetlen alkalommal – nem beszéltünk adakozásról az 

istentiszteleteinken! Még persely sem volt! Egyszerűen semmiféle lehetőséget nem 

biztosítottunk arra, hogy egy istentiszteleten résztvevő látogató pénzt adhasson 

nekünk, hogy egyáltalán az anyagi dolgok eszébe jussanak. Azt akartuk, hogy 100%-

ban Isten Igéje maradhasson a fókuszban, és kerülni akartuk még a látszatát is 

annak, hogy mint gyülekezet, anyagias szempontok vezéreljenek bennünket. 

Egyszóval se prédikáció, se felhívás, se „jókedvű adakozót szereti az Úr” igeversek, 

se persely, se boríték, semmi és semmi, ami a pénzzel kapcsolatos lenne! Ennek 

ellenére a missziói gyülekezetünknek anyagi gondjai nem voltak. Technikai 

eszközöket vásároltunk, termet béreltük az alkalmainkhoz, fenntartottunk egy 

gyülekezeti lakást, amelynek a bérleti díját és rezsiköltségét is fedeztük, és voltak 

olyan időszakok, amikor párhuzamosan 10-15 missziós programot is működtettünk. 

Mi volt a „titkunk”? 

Természetesen alkalmaztunk sok olyan alapelvet és módszert a 

támogatásgyűjtésre, amit ebben a könyvben is bemutatok. A kulcs azonban a 

gyülekezetünk tagjainak elkötelezettsége volt! Bár nyilvános istentiszteleten soha 

nem prédikáltunk adakozásról, volt egy gyülekezeti bibliaiskolánk, ami „kötelező” 

volt minden megtérő számára. Vagyis amikor valaki csatlakozott a 

gyülekezetünkhöz, azzal elfogadta magára nézve, hogy beintegrálódik a gyülekezeti 

bibliaiskolánkba is, amelynek keretében nagyon alapos és átfogó tanítói szolgálat 

működött. Ennek köszönhetően a frissen megtérő, vallásos neveltetés nélkül 

felnövő és felnőttként megtérő emberek is viszonylag rövid idő alatt nagyon mély 

bibliaismeretre, és önálló teológiai gondolkodásmódra tettek szert – aminek része 

volt természetesen az is, hogy mit jelent a gyülekezetünk iránti felelősségvállalás is 

– például anyagiak terén. És a gyülekezetünk tagjai – akiknek a nagy része volt 

drogos, munkanélküli, hajléktalan, egyetemista volt, tehát nem kifejezetten erős 

anyagi háttérrel rendelkeztek – mégis fenn tudták tartani és hatékonyan tudták 

működtetni a gyülekezetünk missziómunkáját. 

Ilyen erős hatása lehet a szisztematikus tanítói szolgálatnak, a valóságos 

tanítványképzésnek. 
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Szóval az első tennivaló a gyülekezet tagjainak pénzügyi nevelésében és 

formálásában, hogy tanítsunk róla! 

Néhány fontos szempont ezzel kapcsolatban – először is hogyan NE tanítsunk: 

1. Tanítsunk az adakozásról – de ne akkor, amikor kérünk! 

Pontosabban ne azért tanítsunk az adakozásról, hogy utána azonnal „bevasaljuk” a 

hallgatókon a tanítás alkalmazását. Ez átlátszó, öncélú tanítás lenne, ami inkább 

visszatetszést váltana ki, mint az adakozási kedv megemelkedését. 

Tanítsunk egy szisztematikus rendszer keretében, tanítsunk összefüggésekben, és 

ha meg tudjuk emelni az általános bibliaismeretet a gyülekezet nagyobb részében, 

akkor annak mindenképpen pozitív hatása lesz az adakozáshoz való hozzáállásban 

is! 

2. Tanítsunk az adakozásról – de ne azoknak, akik nem 

elkötelezettek! 

Mert itt is igaz az az alaptétel, hogy nem pénzt gyűjtünk, hanem emberi 

kapcsolatokat, és nem lehet a pénzzel kezdeni, ha az elvi támogatás és 

elköteleződés sem érett még meg az emberek szívében! 

Mi éppen ezért nem prédikáltunk soha nyilvános istentiszteleten az adakozásról! 

Milyen okból, milyen alapon kérnénk pénzt Isten munkájára olyanoktól, akik 

esetleg meg sem tértek, vagy életükben most tették be először a lábukat 

templomba, gyülekezetbe?! Hozzájuk egyszerűen nem mehetünk oda azzal a ki 

nem mondott hozzáállással, hogy bár azt sem tudjuk, ki vagy, mit jelent számodra 

Isten személye, a Jézus Krisztussal való közösség, a Biblia értékrendje, a megváltás – 

de a pénzedet szívesen elfogadjuk. 

Ez nagyon visszatetsző, amit sok nem hívő ember rendszeresen az egyház szemére 

is szokott vetni – nem is jogtalanul! Meg kell értenünk, hogy Istennek először a 

szívünk kell – azután majd beszélhetünk a pénztárcánkról is. Rengeteg ide 

vonatkozó igeszakasz van a Bibliában, csak komolyan kellene vennünk őket! És ha 

megtanuljuk, hogy előbb az Isten iránti őszinte elkötelezettségre kell elvezetnünk a 

ránk bízott embereket, és először ezt a küldetésünket töltjük be az életükben, akkor 
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meg fogjuk látni, hogy a magas elkötelezettséggel mindig együtt fog járni az anyagi 

támogatás is. 

Egyszóval tanítsunk és kérjünk – de csak azoktól, akiktől lehet! És kiktől lehet? 

Azoktól, akik a szívüket már Istennek adták, és akiknek az elkötelezettségi szintje 

Isten iránt, és a pénzt kérő gyülekezet vagy missziós szervezet iránt már megfelelő 

szinten van. Erre a megfelelő szintre azonban előbb el kell juttatni őket – márpedig 

ez nem pénzkérdés, és nem az adakozással kezdődik! 

3. Tanítsunk az adakozásról – de ne moralizálva, és ne 

felszínesen! 

Az adakozással kapcsolatos általános szószéki kommunikáció lényege az, hogy ha 

adsz, Isten szeret és megáld, ha nem adsz, akkor kimaradsz az áldásból! Bocsánat, 

ha most nagyon leegyszerűsítettem, de ez a lényeg. Amikor adakozásról van szó, 

azt sugalljuk, néha ki is mondjuk, hogy Isten azokat szereti, akik adakoznak, azok a 

jó hívők, akik adakoznak, azok számíthatnak elfogadásra, megbecsülésre, áldásokra, 

akik adakoznak – aki pedig ezt nem teszi, az mindezekből kimarad. Aki adakozik, az 

jó ember – aki nem adakozik, az nem jó. Persze ezt így nem mondja ki egyetlen 

igehirdető sem nyíltan, csak sugallja. Ezt hívjuk moralizálásnak. Amikor az üzenet 

lényege egyfajta bűntudat ébresztése, ami a megfelelő tettekre fog kényszeríteni 

minket, hogy a bűntudat keltette rossz érzést ellensúlyozzuk. 

Ezzel két fő probléma van – az egyik elvi, a másik nagyon is gyakorlati. 

Az elvi probléma, hogy az ilyen típusú moralizálás – akár tudatos, akár nem – 

tisztességtelen. Főképpen újszövetségi szemmel, ahol Isten elfogadásának és 

kegyelmének soha nem az az alapja, amit mi teszünk vagy nem teszünk, hanem az, 

amit Krisztus tett értünk. A moralizálás a lelki-szellemi tekintéllyel való visszaélés. 

Ráadásul a következménye „csak” a bűntudatkeltés, amiből soha nem születik 

magasabb szintű önkéntes elköteleződés! 

És ebből fakad a nagyon is gyakorlati következmény: a bűntudat leküzdéséből 

fakadó adakozás soha nem lesz sem”jókedvű”, amiről az Ige beszél, sem olyan 

mértékű, amilyen a jókedvű adakozás lenne! Ha a Bibliát arra használjuk, hogy 

kegyesen kikényszerítsük az adakozást emberekből, soha nem fognak annyit adni, 

mint amennyit akkor adnának, ha felszabadultan, mindenféle elvárás vagy nyomás 
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nélkül, a támogatást kérő és/vagy a támogatni kívánt cél iránti erős 

elkötelezettségből adnának! 

Érdemes ezt nagy alázattal és komolysággal átgondolni és megfogadni, mert ez az 

egy attitűd-váltás jelentős következményekkel lehet egy gyülekezet éves 

költségvetésére – a gyülekezet érzelmi- és lelkiállapotáról már nem is beszélve! 

Ha így ne, akkor hogyan tanítsunk helyesen és célravezetően az adakozásról? 

Foglaljuk össze, amiről korábban már volt szó: 

4. A gyülekezet elkötelezett tagjait tanítsuk! 

5. Szisztematikus tanítás keretén belül tanítsunk az 

adakozásról is! 

6. És biblikusan tanítsunk! 

2. Kérjünk elkötelezettséget! 

A második dolog, ami az adakozáshoz, a gyülekezeti pénzkérdés helyes 

értelmezéséhez és gyakorlatához szükséges, a megfelelő szintű elkötelezettség. 

Ennek az elkötelezettségnek egyszerre több irányban kell meglennie – és elég 

erősnek is lennie: 

 Isten iránt – ez a megtérés, újonnan születés, a folyamatos 

megszentelődés, a lelki növekedésben való előrehaladás, az 

istenélményekben való részesedés 

 A gyülekezetünk iránt – ez a gyülekezetbe való betagolódás és aktív 

részvétel 

 A gyülekezet vezetősége iránt – ehhez személyes, lehetőleg mentori 

kapcsolat kell, hogy a gyülekezeti tag ismerje a vezetőség tagjait, és értse a 

vezetőség működését, prioritásait és céljait, 

 A konkrét projekt iránt, amire a támogatását kérjük – ehhez a projektet 

részleteiben is ismernie kell, illetve a céljával azonosulnia kell 

Ha ezeken a szinteken megvan az elkötelezettség, akkor nem lesz gond a 

támogatással sem. 
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Nagyon lényeges azonban az is, hogy mindig többféle támogatási alternatívát 

készítsünk elő és ajánljunk fel, amikor támogatást kérünk. Lehetséges, hogy 

valakinek nem áll módjában további anyagi terheket felelősen magára venni. Erre a 

vezetőknek vagy a támogatást kérőknek figyelniük kell és érzékenynek kell lenniük. 

Vagyis soha ne kérjünk támogatást olyantól, aki a támogatás megadásával rosszabb 

helyzetbe kerülne, mint anélkül! Viszont könnyen előfordulhat, hogy aki pénzt nem 

tud adni egy projekt megvalósításához, az tud adni tárgyi eszközöket, természeti 

javakat, időt, önkéntes munkát, szakértelmet, kapcsolatokat! Ne korlátozzuk a 

támogatásgyűjtést mindig forintokra, mert sokszor az, amit nem pénzben kapunk, 

sokkal több pénzt hoz, mintha „kikényszerítenénk” egy kisebb mértékű pénzbeli 

támogatást. 

És még egy fontos tanács: 

MERJÜNK ELKÖTELEZETTSÉGET KÉRNI! 

Tipikus vezetői hiba, hogy nem merünk elkötelezettséget kérni. Tudnunk kell, hogy 

az emberek igenis szívesen adják a támogatásukat, ha meggyőződnek arról, hogy a 

támogatandó személy, szervezet vagy cél méltó rá! Mindenki szívesen adja a nevét, 

az idejét, a javait olyan célok elérésére, amik őt magát is nemesítik, amikkel valami 

maradandót hozhat létre, ami megéri az erőfeszítéseket és az áldozatokat! És sok 

esetben csak azért hallgatják el a jó ötleteiket, mert senki nem kérdezi meg őket, 

azért maradnak ki bizonyos célok eléréséből, mert senki nem kérte a segítségüket, 

azért nem léptek az elkötelezettség egy magasabb fokára, mert nem hívtuk őket 

erre a magasabb szintre! Értsük meg: a hívő emberekben sokkal több potenciál van, 

mint amit feltételezünk és főképpen kiaknázunk! Sokakat szinte szétfeszít a vágy, 

hogy szolgálhassanak, hogy tehessenek valamit Istenért, az evangélium 

terjedéséért, és ezért forrásokat fakasztanának fel, időt, erőt, anyagiakat nem 

sajnálva dolgoznának – csak nincs előttük pálya, amin futhatnak, mert a lelkipásztor 

vagy a gyülekezet vezetősége csak annyit vár tőlük, hogy üljenek a lelátón és 

szurkoljanak nekik, esetleg adakozzanak.  

Vonjuk be a gyülekezetünk tagjait nagyszerű célok elérésébe – és meg fogjuk látni, 

mekkora támogatást fogunk kapni tőlük ezek eléréséhez! 

És két idézetet hadd tegyek ennek a résznek a lezárásához – ez a két gondolat 

szerepel a preziben is: 
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„A kimagasló teljesítmény mindig a kimagasló elkötelezettségből származik!” 

(Andrew Matthews) 

„Ha csak azt tesszük, ami nem esik nehezünkre, soha nem leszünk sikeresek. Abból 

tudjuk meg, hogy jó úton vagyunk a sikeres élet felé, ha az út, amin járunk, 

meredeken felfelé vezet.” (Gary Chapman) 

Igen, az elkötelezettségnek mindig ára van – és minél magasabb szintű az 

elkötelezettség, annál nagyobb ez az ár is. Azonban ne higgyük, hogy ezzel nincs 

tisztában mindenki más is! A körülöttünk élők, a gyülekezetünk tagjai igenis tudják, 

hogy a nagy célok elérése mindig nagy áldozatokba kerül – és higgyük el, sokan 

nagyon szívesen meghoznák ezeket a nagy áldozatokat, sokszor nagyobbakat is, 

mint amit mi, vezetők el tudunk képzelni – csak látnának végre igazán nagy célokat, 

amiknek az elérését nekik is felkínálják! 

3. Adjunk motiváló célokat! 

És ez egyben a harmadik lehetőségünk arra, amit a támogatásgyűjtés érdekében 

tehetünk: adjunk igazán motiváló, ösztönző célokat, 

 amelyekhez megtiszteltetés csatlakozni 

 amelyekből nem szabad kimaradni 

 amelyek személyesen is inspirálni tudják, többé teszik azt, aki támogatja 

őket – mert a támogatás nem csupán abból áll vagy addig tart, amíg a pénzt 

elkérjük, ahogy ezt majd később látni fogjuk! 

 amelyek annyira nagyszerű célok, hogy akit felkérünk támogatásra, saját 

magától már a saját ismerőseit is bevonná 

 amelyek nem csak motiválók, hanem reálisak is annyira, hogy érdemes 

legyen azok megvalósításában részt venni 

Gondoljuk végig azokat a célokat, amelyek eléréséhez szeretnénk támogatókat 

találni! 

Egy gyülekezet esetében:  

Vajon a lelkipásztor fizetése vagy a gyülekezeti terem rezsiköltsége eléggé motiváló 

ahhoz, hogy komolyabb áldozatokat kérjünk? Mit nyer közvetlenül a támogató 

mindebből? Van-e személyes kapcsolata a lelkészével, vagy használja-e hetente 
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két-három alkalommal is a gyülekezeti termet, mert részt vesz egy ott zajló, 

számára fontos alkalmon vagy szolgálatban? 

Ha igen, akkor nem lesz gond a támogatással. 

Ha nem, akkor nem kezdhetjük azzal, hogy pénzt kérünk tőle! 

Egy missziós szervezet, alapítvány esetében: 

Vajon egy iroda fenntartása, a munkatársak fizetésének előteremtése vagy egy 

prospektus nyomdaköltségének támogatása elég motiváló-e ahhoz, hogy 

támogatókat nyerjünk?  

JUSSON ESZÜNKBE A  TÁMOGATÁSGYŰJTÉS MÁSODIK ALAPELVE:  

A legjobb pénzforrás a jó program! 

Tovább gondolva az alapelvet: 

Az emberek sokkal szívesebben támogatnak konkrét célokat és programokat, 

mint a célokat megvalósító szervezetet! 

Hadd idézzek egy klasszikus mondatot George Bernard Shaw-tól – nagyon szeretem 

ezt az idézetet: 

„Az igazán nagy dolog az ember életében egy hatalmasnak elismert cél elérésében 

részt venni és eszköznek lenni. A világot megváltoztatni, és nem egy jelentéktelen, 

önző, beteges és panaszkodó kis szőrcsomónak lenni, aki folyton azért tesz 

szemrehányást a világnak, mert az nem az ő boldogságát tartja a 

legfontosabbnak!” 

Valljuk meg őszintén: egy lelkész fizetése vagy egy rezsiszámla, egy alapítvány 

irodafenntartása önmagában nem ilyen „hatalmasnak elismert célkitűzés”, 

 hiszen sok esetben nem is tudom konkrétan, mit csinál az a lelkész vagy 

iroda, nem vagyok elég közel hozzájuk – ha igen, akkor már úgysem a 

kereteket látom, hanem a tartalmat, a programokat, amik megvalósulnak 

általuk 

 hiszen ezek olyan alapcélok, amelyekről minden kívülálló azt feltételezi, 

hogy akkor is meglesz, ha én nem adok, és ha a támogatásomat csak egy 
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csöppnek érzem az óceánban, hajlamos vagyok azt feltételezni, hogy az a 

csöpp tulajdonképpen nem is fog hiányozni belőle, anélkül is meglesz 

 hiszen nem tudom mérni, mi lesz az eredménye a támogatásomnak. A 

lelkész eddig is csinálta a dolgát, ezután is, a terem eddig is rendelkezésre 

állt, ezután is fog… igazából nem számít, adok-e vagy sem 

 hiszen nem érzem azt, hogy a lelkipásztor vagy az alapítvány – esetleg 

ténylegesen – hatalmasnak elismert céljának elérésében én valóban 

jelentős mértékben hozzájárulhatok a támogatásommal 

Az az igazság, hogy a legtöbb gyülekezeti felhívás vagy alapítványi megkeresés épp 

az ilyen érzések és gondolatok miatt nem lesz sikeres. 

A rossz hozzáállás két fő oka 

Az ilyen hozzáállásoknak két alapvető oka van: 

1.) A rossz kommunikáció 

A nem elégséges, a nem megfelelő, a nem motiváló, a nem konkrét kommunikáció. 

Hadd mondjak erre is példát – ugyan nem konkrétan anyagi jellegű, de hitünk 

szerint például az imádság is ugyanolyan támogatása valakinek, mint a pénzbeli 

adakozás. 

Az egyik gyülekezetben, ahol szolgáltam, rendszeresen tartottunk imaórákat. Ezek 

olyan alkalmak, amikor a gyülekezet tagjai közösen, sokan hangosan is imádkoznak 

bizonyos közös célokért. Az egyik alkalommal a buzdítás arról szólt, hogy 

imádkozzunk közösségünk teológusaiért. Őket kellett volna támogatnunk az 

imádságainkkal. 

A buzdításban volt szó mindenféléről, a hitelődeinktől kezdve a tanítás 

tisztaságának fontosságán át egészen a teológiánkért való hálaadásig. Aztán 

megkezdődött a közös imádkozás is, valamilyen lelkesedéssel, intenzitással, hosszú 

szünetekkel két imádkozó között. 

A buzdításban megadott imatémáink és „imacéljaink”mind nagyszerűek voltak – de 

általánosak, elméletiek. Egyetlen szó sem hangzott el arról a hét teológusról, akik a 

padokban ültek, és a gyülekezet életében részt vettek (azért emlékszem erre ilyen 

élénken, mert én is köztük voltam). A hús-vér emberekért sokáig nem imádkozott 
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senki. Aztán valakinek nyilván „eszébe jutottunk”, talán megsúgta neki a Szentlélek, 

és attól a pillanattól kezdve szinte felbolydult a gyülekezet. Mindenki imádkozni 

akart hangosan is, egymás szavába vágva adtak hálát a testvérek a köztük ülő 

teológusokért – mert nekik már volt nevük, ismerték őket személyesen, ezek a 

teológusok közvetlen és valóságos hatással voltak az életükre. Amikor a 

„langyosan” támogatott elméleti célból hirtelen a mellettük ülő ember vált 

támogatandó céllá, az hihetetlen módon inspirált mindenkit imádságra. 

Ennyi a példám, és ez nem csak az imádkozással van így. Ha általános, 

megfoghatatlan, elméleti, szervezeti célokra kérünk pénzt vagy bármilyen 

támogatást – akkor azoktól, akik egészen közel vannak a tűzhöz, biztosan kapunk is, 

de a messzebb lévőket hihetetlenül nehéz, ha nem lehetetlen közelebb vonni. 

Azonban mihelyt konkréttá, személyessé, valóságossá tesszük ezeket a célokat, és 

ezt el is mondjuk nekik, a megfelelő időben, a megfelelő módon, a megfelelő 

részletességgel – akkor közelebb tudjuk hozni őt a céljaink támogatásához. Erről 

lesz szó egyébként ennek a résznek a nyolcadik fejezetében, amikor a támogatók 

felé történő prezentálásról lesz szó. 

2.) A támogatást kérő rossz hozzáállása 

És itt konkrétan egyetlen nagyon negatív, és kifejezetten gyakori rossz hozzáállásról 

van szó, ami sajnos sok támogatást kérőt jellemez: 

- a másiktól csak a pénz kell (vagy az, amit épp kérni akar), de ő maga, a 

támogatást nyújtó nem! 

Másképpen megfogalmazva ezt a rossz hozzáállást: 

CSAK KÉRNI AKAR – ADNI NEM! 

Most a harmadik alapelvet szeretném felidézni, ami így szólt: 

SOHA NEM PÉNZT GYŰJTÜNK, HANEM MINDIG EMBEREKET ÁLLÍTUNK A CÉLJAINK 

MELLÉ! 

A támogatásgyűjtés mindig kétirányú, ráadásul ilyen értelemben ciklikus folyamat: 

adunk és kapunk, adunk és kapunk, adunk és kapunk… 

Hogyan is néz ki ez egy jó támogatásgyűjtési projektnél: 



 
200 

ELŐSZÖR ADUNK: részletes információt és motivációt  

KÉRÜNK: bizalmat, időt a prezentálásra és a kérés előterjesztésére 

ADUNK: lehetőséget a kérdezésre és döntési szabadságot a támogatással 

kapcsolatban 

KÉRÜNK: őszinte válaszokat, majd elvi döntést a támogatásról 

ADUNK: konkrét támogatási lehetőségeket, amikből választhat 

KÉRÜNK: konkrét választást 

ADUNK: hálát és megbecsülést a támogatásért, folyamatos visszajelzést a 

támogatásának felhasználásáról és a cél megvalósulásáról 

KÉRÜNK: folyamatos kapcsolati lehetőséget 

ADUNK: lehetőséget a cél megvalósulásának közös megünneplésére, méltányolást, 

ajándékot a támogatásért 

ESETLEG KÉRÜNK ÚJRA – és kezdődik előröl a folyamat már egy újabb cél 

támogatásáért 

Ez egy szemlélet, egy hozzáállás, amelyben a támogatóval való kapcsolat fontosabb 

a támogatás mértékénél vagy egyáltalán a megvalósulásánál! Ne feledjük: 

„embereket gyűjtünk”, nem a pénzüket! A barátságuk motivál bennünket, nem a 

pénztárcájuk! Ez viszont nem pontszerű, és főleg nem egyoldalú kapcsolat! 

A támogatásgyűjtésben sikeres gyülekezetek és missziós vagy nonprofit szervezetek 

közös jellemzője, hogy kiváltság és jó érzés a támogatói körükhöz tartozni, mert 

legalább annyit, vagy általában sokkal többet kap vissza a támogató – nem 

anyagiakban, hanem lelkiekben, emberségben, tiszteletben és megbecsülésben, 

programokban, a megvalósult célok okozta örömben és sikerélményben – mint 

amennyit befektetett. A sikeres szervezetek ember- és kapcsolat-orientáltak, és a 

támogatóikat ugyanolyan társaikként tartják számon, és úgy is viselkednek velük, 

mint azokkal a vezetőkkel és munkatársakkal, akik nap mint nap a céljaik 

megvalósításán fáradoznak. 
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3. Milyen célokra kérhetünk anyagi támogatást? 

1. Fenntartás (?) 

Mielőtt bármit is mondanánk, az első mondat, hogy egyrészt erre a legnehezebb, 

másrészt ez a legkevésbé motiválóbb célkitűzés egy támogató megszólításához. 

Ezért is van egy kérdőjel a fejezetcím mögött. 

Be kell ismernünk: valaminek a fenntartásához akkor kell pénzt kérnünk, ha rosszul 

terveztünk (vagy egyáltalán nem terveztünk sehogy), vagy ha rosszul valósítottuk 

meg a terveinket. Ugyanis azt már a projekt-tervezésnél megtanultuk, hogy a 

felelős tervezés egyik alapkövetelménye a fenntarthatóság. Ha egy rendszer nem 

építhető fel olyan módon, hogy az hosszú távon is fenntartható legyen, akkor nem 

szabad felépíteni, vagy módosítanunk kell a céljainkon, esetleg a megoldáson. 

Nagyon rosszul néz ki, és kifejezetten negatívan minősíti a szervezetet az, ha 

támogatást kér és nyer egy projekt megvalósításához, majd (főleg ugyanazoktól) 

újra támogatás kér a fenntartásához. Ez azt fogja bizonyítani – legalábbis a 

hozzáértő és komolyabb támogatók számára – hogy a szervezet vezetői nem végzik 

jól a feladatukat, mert 

 vagy nem jól terveztek 

 vagy nem jól valósították meg a terveket 

 vagy nem jól gazdálkodtak a rendelkezésükre bocsátott forrásokkal 

 vagy nem tudták kezelni a felmerülő problémákat 

Ezek mind vezetői / vezetési hibák, amik bizony elveszik a kedvét a támogatóknak 

attól, hogy újra „olyan vödörbe öntsenek vizet, aminek lukas az alja”. 

Egy projekt-tervet úgy kell felépíteni, hogy az fenntartható módon tudjon működni 

is – ezt hangsúlyozva tudunk támogatást meggyőzően kérni és szerezni. Ha ezután 

kiderül, hogy mégsem fenntartható – mert a fenntartás költségeire megint 

támogatást kell kérnünk, akkor hiteltelenné válunk a saját támogatóink előtt. 

Vagyis ha egyszer egy gyülekezet úgy döntött, hogy főállású lelkipásztort tart fent, 

és fél év múlva adományokat kell kérni a gyülekezet tagjaitól a fizetésére, akkor ez 

azt jelenti, hogy 
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 a gyülekezet nem mérte fel a saját forrásait és lehetőségeit 

 nem dolgozta ki – vagy nem megfelelően dolgozta ki – és így nem tudja 

biztosítani a lelkészi fizetés hosszú távú hátterét 

 vagy az anyagi háttér forrását biztosítók elkötelezettsége nem állta ki az 

idő próbáját 

 és felelőtlenül alkalmazásba vett valakit, akit nem tud fizetni, és ezzel akár 

egzisztenciális válságba sodorhat egy egész családot 

Az üzleti életben – mert ott emberek pénzével, megélhetésével gazdálkodnak, és 

ezzel a törvény előtt is elszámolási kötelezettségük van – felelős vezetőség soha 

nem kezd bele egy olyan vállalkozásba, aminek nem biztosítottak a feltételei, mert 

ezzel csak veszélybe sodorja a célkitűzését, a megoldásba bevont embereket, nem 

beszélve a saját hitelességéről és akár anyagi és üzleti stabilitásáról, 

életképességéről. 

A gyülekezeti életben, missziótársaságok és nonprofit szervezetek vezetőiként 

viszont sokszor nincs ekkora felelősségünk, vagy nem vesszük legalább ennyire 

komolyan, holott mi az embereknek nem a pénzével, hanem az örök életével és az 

evilági boldogságukkal, boldogulásukkal sáfárkodunk! 

A fenntarthatóság egyensúlya 

Egy gondolatnyi kitérő ehhez a részhez, egy szervezet vagy egy projekt 

fenntarthatóságával kapcsolatban:  
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Egy szervezet – de akár egy projekt – életét is modellezni lehet különböző 

dimenziókban. Ezek a dimenziók egyszerre és egymást kiegészítve alkotják magát a 

szervezetet vagy projektet. 

A mi modellünkben öt dimenziót nevesítünk – természetesen lehetne ezt sokkal 

részletesebben is tárgyalni, de most az alapelv szempontjából elég ennyi is: 

1. Célok és tevékenységek 

2. Szakmai háttér 

3. Munkatársak 

4. Szellemi háttér – imádkozók, ez speciálisan keresztény dimenzió, de nem 

szabad lebecsülni! 

5. Finanszírozás 

Amint látható az ábrán, a különböző dimenziókat illusztráló körök nagysága azonos. 

Ez annyit jelent, hogy a kitűzött célokhoz szükséges hozzáértés, emberi- és anyagi 

erőforrások, valamint még az imádkozók elkötelezettsége és száma is 

rendelkezésre áll. 

Azonban sok szervezet és projekt az idők során „megborul”: 
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Vagyis bizonyos dimenziók megnőnek, mások elfogynak, és felborul az egyensúly, 

az arányosság, és már az egyik dimenzió nem képes lefedni, megtartani, fenntartani 

a másikat. 

Tipikus példája ennek a megborulásnak, amikor egy szervezet egyre több célt és 

tevékenységet akar megvalósítani, de a rendelkezésre álló források már nem 

elegendőek a megnövekedett tevékenységi kör kiszolgálására. Ennek hatására 

elkezdhet csökkenni a korábban jól futó szolgálatok minősége és eredményessége, 

és szélsőséges esetben akár az egész szervezet bedőlhet emiatt. 

Mindezt azzal az alázattal és tapasztalattal írom le, hogy én magam is átéltem. A 

missziói gyülekezetünk első nagy „bedőlése” éppen abból fakadt, hogy túl gyorsan 

túl sok nem hívő ember került be a kapcsolatrendszerünkbe, és egyszerűen nem 

volt elég emberünk, időnk, energiánk arra, hogy mindenkivel annyit foglalkozzunk, 

amennyire szükség lett volna az életük megerősítéséhez. És hiába hoztunk be a 

gyülekezetbe az első évben 60-80 embert, a nagy részüket másfél évvel később már 

el is veszítettük, mert nem tudtuk megtartani őket, mert a gyülekezetben 

mindössze öt hívő ember szolgált, mindenki más érdeklődő vagy frissen megtért 

volt. 

Egy másik, konkrét példát is hadd mutassak a fenntarthatóság tervezésére. 
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Mindannyian szeretünk nagy álmokat álmodni, és merész célokat kitűzni. Az ilyen 

nagy volumenű célok azonban csak akkor fognak megvalósulni, ha a többi 

dimenziót, a forrásokat is ekkorára méretezzük! 

Hadd mutassam meg a Billy Graham Társaság által 2000-ben rendezett Amsterdam 

Konferencia dimenzióit és volumenét. A célkitűzés egy olyan konferencia 

lebonyolítása volt, amely jelentősen támogathatja a világ különböző pontjain folyó 

missziómunkát. 

Íme, az adatok: 

 109 résztvevő országból 

 kb. 12.000 keresztény vezető vett részt a konferencia 

 131 különböző szemináriumán. 

 A konferenciát 800 szervező munkatárs szolgálta ki, 

 a teljes költségvetése 40 millió USD, vagyis kb. 8 milliárd Forint volt 

 és 750.000 imádkozó jelezte, hogy imáiban hordozza a konferenciát a teljes 

időtartama alatt 

Lehet, hogy egy 12.000-res nemzetközi konferencia nem is eget rengető, hisz a 

Papp László Sportarénába is beférnek majdnem ennyien. Azonban az, hogy 750.000 

imádkozót felkérnek, regisztrálnak, informálnak hozzá, már nagyon kevés 

keresztény megarendezvényre jellemző! De láthatjuk: ha minden dimenzió nagyra 

tud nőni, akkor a nagy célok is elérhetővé válnak. De egyik terület a többi nélkül 

nem növekedhet fenntartható módon. 

Tehát a fenntarthatóságot egy szervezet vagy projekt életében mindig az 

veszélyezteti, ha valamelyik dimenzió túlzott mértékben megváltozik, és a többi 

nem képes a változást megfelelő időn belül és módon követni. Ennek az 

előrejelzésére szolgál a projekt kockázatértékelése, amiről az előző két fejezetben 

részletesen is tanultunk. 

És végül visszatérve a támogatásgyűjtéshez: az eddigiekben részletezett okok miatt 

fenntartásra támogatást gyűjteni – nem könnyű és nem hálás feladat. Nem 

lehetetlen, különösen akkor, amikor a vezetés megújul, megörököl egy nem 

fenntartható rendszert, és vállalja annak az újraépítését – vagy amikor egy 
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szervezet / projekt krízisbe kerül, de ezzel majd a harmadik pontban fogunk 

foglalkozni. 

2. Innováció 

Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely megvalósítja az 

ötletet. Két alapvető fogalom tárul hozzá: az újdonság, vagyis valami megszületik, 

ami korábban nem volt, valami (például egy szolgáltatás) megjelenik ott, ahol 

korábban nem működött; illetve a minőség megemelése. Az innováció (mint 

idegen szakkifejezés) magyarosítására tett javaslat – a Wikipédia szerint – az 

„újdonságművelés”. Az új dolgok létrehozása mindig motiváló, ezért a 

legkönnyebben mindig az innováció mellé lehet támogatókat találni, hiszen az 

mindig előre mutat és többletértéket teremt. 

Az innováció alapvető irányai a következők: 

 új termék vagy szolgáltatás bevezetése 

 új módszer vagy megközelítési mód kidolgozás és bevezetése 

 új piac megnyitása 

 új források megnyitása 

 jelentős előnyökkel járó átszervezés 

Remélem, az eddigi fejezetek fogalom- és szemléletrendszere már belénk égett 

annyira, hogy ezeket a pontokat le tudjuk fordítani akár a gyülekezetünk, akár egy 

alapítvány vagy egyesület viszonyaira – hiszen ezek az irányok más-más 

tartalommal a mi keresztény, missziós rendszerünkben is ugyanúgy megvannak és 

működnek, mint a vállalati szektorban – csak nem szoktuk így hívni őket. 

Az innováció négy legáltalánosabb formája: 

1. a szervezetfejlesztés 

2. új programok vagy tevékenységek beindítása 

3. a munkatársaink továbbképzése 

4. beruházás jellegű fejlesztések: építkezés, eszközbeszerzés 

Ha kellőképpen, vagyis: 

 adatokkal alátámasztva,  
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 konkrét megoldásokat bemutatva 

 a pozitív hatásokat és eredményeket felvázolva 

 motiváló módon 

tudjuk prezentálni az innovatív ötleteinket, akkor – legalábbis tartalmilag – 

viszonylag könnyű támogatásra bírni a hozzánk és céljainkhoz közel álló 

partnereinket. 

3. Kríziskezelés 

 Ez a harmadik oka annak, amiért támogatást kérünk valakitől. 

Ez általában akkor történik meg, amikor egy szervezet vagy projekt vezetősége 

megpróbálja a saját forrásai segítségével és a saját lehetőségeinek keretein belül 

megoldani a kialakult problémát vagy hiányt, de ez nem sikerült, és rendszerint az 

utolsó pillanatban – de mindenképpen elkésve – külső segítséghez fordul. 

A krízisfinanszírozással kapcsolatban a következőkre kell figyelni – a krízisbe kerülő 

szervezet / projekt vezetőjének szempontjából: 

1. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy a krízisbe került szervezet / vezető 

általában túlstresszelt és probléma-centrikus. Nehezen tud elvonatkoztatni a 

konkrét probléma forrásától, és annak a negatív következményeitől, és így ahelyett, 

hogy hosszú távú és a szervezet / projekt egészére vonatkozó megoldásokat 

találna, csak a pillanatnyi, akut válságok megoldására koncentrál, és ezekre „lövi el” 

a támogatói lehetőségeit is. Ezt ne tegyük, akkor sem, ha az ilyen pillanatnyi 

segítségekkel lélegzetvételhez jutunk a problémáink szorításában. Ha alapvetően 

nem változtatunk, holnap ugyanitt fogunk tartani! 

2. Azonosítsuk azokat a krízispontokat, amelyek azonnali megszüntetése nélkül 

nem lehet tovább fenntartani a szervezetet vagy a megmentésre szoruló projektet. 

3. Azonosítsuk a krízis alapvető, gyökeres, rendszerint a háttérben meghúzódó 

valódi okait. 

4. Dolgozzuk ki a szervezet / projekt megmentésére szoruló, hosszú távú és átfogó 

válságmegoldást – a rendelkezésünkre álló idő és lehetőségek figyelembevételével 

a lehető legalaposabban 
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5. Keressük fel a válságkezelés átfogó tervével a hozzánk / a szervezethez / a 

projektcélhoz legközelebb álló potenciális támogatókat, és kérjük őket a legégetőbb 

krízispontokon történő támogatásra, hogy legyen esélyünk a komplex válságkezelő 

megoldásba belefogni és azt végigvinni. 

A potenciális támogatók sokkal szívesebben támogatnak egy valódi és hosszú távú 

megoldást, mint tüneti kezeléseket. Azonban ha meggyőződtek arról, hogy a 

vezetőség képes a szervezetet megerősíteni, átszervezni és újjáépíteni, rendelkezik 

a mindehhez szükséges konkrét megoldási tervekkel és potenciális forrásokkal, 

akkor sokkal szívesebben fognak segíteni az akut problémák gyors orvoslásában is. 

De ne felejtsük: nem pénzért rohanunk hozzájuk: hanem egy teljeskörű 

válságkezelés támogatásáért, amelynek első lépése a válságkezelés lehetőségének 

megtartása a gyors és konkrét segítségnyújtás által! 

ÖSSZEGZÉS: 

Krízisben tehát – ha csak valóban nem ez az egyetlen túlélési lehetőségünk – soha 

ne kérjünk közvetlenül anyagi támogatást! Akármennyire is égető a probléma, az 

anyagiakban jelentkező hiány az esetek nagy részében csak tünet – így egy 

megfelelő mérvű átutalás csak tüneti kezelést ad. Arról nem is beszélve, hogy a 

vezetők ilyenkor hajlamosak megoldottnak tekinteni magát a krízist, holott csak a 

legközvetlenebb fenyegetést hárították el, és észre sem veszik, pár hét vagy hónap 

alatt ugyanabban a krízisben fognak ülni újra. A nagy különbség az lesz, hogy akit 

egyszer meg lehetett keresni azzal, hogy életbevágó segítségre van szükségem 

most azonnal – azt újra, ugyanazzal a kéréssel már nem kereshetjük fel. 

Egyszóval amikor krízisben vagyunk, akkor ne a tüneti megoldásba, hanem a 

krízisből kivezető valóságos megoldásba fektessük az erőnket – és támogatást is 

ehhez kérjünk! Ez általában nagyobb volumenű, hosszabb távú, alaposabb, 

részletesebb feladat, mint betömni egy lukat a költségvetésben. De meg kell 

tanulnunk, hogy a jó vezetés munkája nem a profi foltozgatásban merül ki, hanem 

abban, hogy „elsüllyeszthetetlen” projekteket tervez és valósít meg. A sikeres 

vezető és a sikeres szervezet mellé könnyen és szívesen beállnak a támogatók – de 

egy állandó krízisekkel küszködő vezető még azokat sem fogja tudni megtartani, 

akiket korábban megszerzett a céljainak. 
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4. Ellenérzések, félelmek és kifogások a 

támogatásgyűjtéssel szemben 

Amikor bekerültem egy missziótársaság munkatársai közé, és először találkoztam a 

támogatásgyűjtés fogalmával, rögtön azt gondoltam: bármit elvállalok, de ezt nem! 

Ezt csinálja más! Rengeteg ellenérzésem és kifogásom volt kimondva és 

kimondatlanul is. Nem sokkal később részt vehettem a társaságunk észak-írországi 

belső munkatársképző tanfolyamán, ahol többek között erről is kaptunk tanítást. 

Szembesítettek a félelmeimmel, a kifogásaimmal, majd pontról pontra lebontották 

és megválaszolták őket – olyannyira, hogy bár alapvetően nem szeretek anyagi 

jellegű dolgokkal foglalkozni, kész voltam nem csak az új szolgálatokat és 

lehetőségeket kidolgozni tartalmilag (amiből a munkám nagyobb része állt), hanem 

a hozzájuk szükséges támogatási hátteret is felépíteni. 

Nézzük a támogatásgyűjtéssel szembeni leggyakoribb kifogásokat és tévhiteket: 

1. „A támogatásgyűjtés voltaképpen koldulás, vagyis szükséges 

rossz, kellemetlen, kínos és szégyenteljes dolog, hívő 

emberhez nem méltó!” 

Ebből a kiindulási érzés és vélemény a meghatározó, a többi már annak a 

következménye: eszerint a támogatásgyűjtés egyenlő a koldulással. 

Mit jelent a koldulás? A katolikus lexikon szerint „az élet fenntartásához szükséges 

javak naponkénti kéregetéssel való összegyűjtése”. A koldulás az önfenntartás egy 

formája. Ezzel szemben egy szervezet pozitív változást megvalósító célkitűzése nem 

valamiféle létfenntartás – legalábbis ha a „projekt” célja nem az azt megvalósító 

egzisztenciájáról való gondoskodás. De még így sem koldulás! 

A koldusnak nincsen semmije – ezzel szemben a támogatást kérő rengeteg dologgal 

„rendelkezik”:  

 van mögötte egy szervezet,  

 van egy megvalósításra méltó, pozitív célkitűzés,  

 van egy hozzá elvezető, megtervezett megoldási útvonal 

 vannak a felelősséget és kontrollt biztosító vezetők 
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 vannak munkatársak 

 valamennyi forrás már a rendelkezésre áll – ha semmi más nem, akkor 

legalább az önrész, ami nélkül nem lehet hitelesen semmiféle vállalkozásba 

belefogni 

Egyszóval nem arról van szó, hogy nincs semmink, és azért kérünk pénzt, hogy 

legyen mit ennünk! Ilyen előfordulhat egzisztenciális krízisekben történő 

segítségkéréskor, de nem ez a támogatásgyűjtés alapvető célja és struktúrája! 

A legtöbb ember számára eleve kérni bármit bárkitől, már önmagában kellemetlen 

dolog. Mert úgy érezzük, hogy ezzel azt fejezzük ki, hogy nem vagyunk „elég jók”, 

hogy segítségre szorulunk, és ez egyfajta kiszolgáltatottságot eredményez, amit 

általában minden ember igyekszik elkerülni. 

Azonban megközelíthetjük ezt a kérdést egy teljesen más oldalról is. 

Ha nem úgy tekintünk magunkra, mint aki a kiszolgáltatott helyzetében rá van 

szorulva a másik ember segítségére és elsősorban a pénzére – hanem ha úgy, mint 

akinek lehetősége van egy másik embert bevonni egy nagyszerű cél közös 

megvalósításába. És ez a közös megvalósítás arról szól, hogy én a munkámat adom, 

az időmet, a szakértelmemet, a kapcsolatrendszeremet, a tehetségemet, a 

kreativitásomat – mindazt, amim van, a másik pedig, akit megszólítottam és 

behívtam ebbe a nagyszerű projektbe, hozzájárul azon a területen, ahol a 

támogatását realizálni tudja. És ha neki nincs ideje a személyes közreműködésre, 

nincs szakértelme, amit felajánlhatna – „csak” pénze van, akkor ő a pénzével tud 

részt venni egy nagyszerű cél elérésében. 

Ez egy teljesen más megközelítés – ami nagyon távol áll a koldulástól. Azonban 

ennek két alapvető feltétele van – amikről beszéltünk is már korábban: 

1. A cél valóban legyen nagyszerű, motiváló, méltó arra, hogy mások is 

szívesen mellé álljanak és támogassák 

2. Csatlakozni csak valakihez lehet – tehát a projekt támogatói és megvalósítói 

között az első mindig én vagyok, azzal, amit én bele tudok tenni a projektbe 
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Ha ez a két alapfeltétel megvan, akkor már nem koldulunk, hanem nagyszerű célok 

megvalósításához kínálunk csatlakozási lehetőséget. Higgyük el, ha érdemes a 

támogatásra, amit felkínálunk, sokan fognak csatlakozni hozzánk! 

Jézus azt mondja: „kérjetek, és adatik!” De nem csak közvetlenül Istentől várhatjuk 

a kéréseink megválaszolását, hanem Isten embereitől is, akiket ő eszközként 

használ! 

2. „Nincs rá szükség, ha elegendő hitünk van, Isten majd betölti 

minden szükségünket!” 

Keresztények között létezik egyfajta túlszellemiesített hozzáállás (és teológia), ami 

szerint Isten majd megold mindent, nekünk csak hinnünk kell, és minden emberi 

„segítségnyújtás” Istennek pusztán a hitetlenségünk jele. 

Ha nem is ilyen szélsőségesen jelentkezik ez sokunkban, de néha talán megkísért 

bennünket is ez a „szent Istenre-hagyatkozás”, ha másképpen nem, akkor egyfajta 

önszuggesszióként, amivel megpróbáljuk felmenteni magunkat, ha nem tettünk 

meg mindent, ami rajtunk múlott. 

Mindenestre nem igaz, hogy „elegendő a hit”. Ez egy téves istenképből, és egy 

téves teológiából táplálkozó hamis elképzelés. Láttuk a könyv legelején: Isten maga 

döntött úgy, hogy nem hagy ki bennünket a terveinek megvalósításából, és azóta is 

együtt munkálkodik velünk – de nem helyettünk! 

Jézus egy alkalommal beszél arról a toronyépítőről, aki nem foglalkozott az 

építkezése megtervezésével, nem érdekelték olyan „világi” dolgok, mint a 

költségek, a fenntarthatóság – és össze is dőlt a tornya. Vannak dolgok, amik hitből 

vannak – amikhez mi nem tudunk semmit sem hozzátenni, kár is erőlködni. Ilyen a 

megváltásunk – az 100%-ban Jézus Krisztus műve, aminek a pozitív 

következményeivel kész megajándékozni minket. Mi semmit nem tehetünk a 

magunk megváltásáért – ez 100% hit. Azonban vannak olyan területei is az életnek, 

amelyekben a hitünket ki kell egészítenünk a tetteinkkel. Ezt nevezzük 

engedelmességnek. És felelősen megtervezni egy ránk bízott feladatot – 

engedelmesség! Megfelelő minőségben kivitelezni – engedelmesség! Vagyis a 

hitünkből fakadó konkrét és valóságos cselekedetek, amiket nem fog Isten 

elvégezni helyettünk! 
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Félek, hogy rengeteg emberi mulasztást, sok nem elégséges, nem megfelelő 

minőségű, nem felelősségteljesen elvégzett – vagy el nem végzett munkát „kenünk 

az Úrra” – mondván, hogy mert nem jött össze, bizonyára nem volt az Úr akarata. 

Sajnos láttam ilyet. 

Legyünk becsületesek és következetesek: ha egy ötletre azt mondtuk, hogy ez 

„Isten akarata” – akkor azért, mert nem tudtuk megvalósítani, mert nem hozta azt 

az eredményt, amit reméltünk, nehogy már azt higgyük, hogy Isten gondolta meg 

magát menetközben! Akkor mondjuk ki becsületesen: 

 hogy vagy eleve nem volt Isten akarata – tehát félreértettük Isten 

vezetését, vagy csak le akartuk rázni magunkról a döntés felelősségét ezzel 

a kegyes szöveggel (bocsánat az éles fogalmazásért!) 

 vagy mi nem voltunk képesek megvalósítani Isten akaratát, és a kudarc a mi 

hibánk és bűnünk, amit meg kell bánnunk, és aminek következményeivel el 

kell számolnunk 

Tehát ne akarjuk visszapasszolni azokat a labdákat, amiket Isten nekünk adott! Nem 

ebben nyilvánul meg a nagy hit! Rengeteg probléma, hiba, hiányosság, tévedés, kár 

származott már abból, hogy Isten népe imádkozott, amikor dolgoznia kellett volna, 

és dolgozott, amikor imádkoznia kellett volna! 

Mi ne kövessük el ezt a hibát! Ne akarjunk tettek nélküli elméleti hitet élni, hanem 

tegyük meg mindazt a lehető legnagyobb felelősséggel, hozzáértéssel, 

alapossággal, ami a hitünkből fakad, hogy Isten megáldhassa az 

engedelmességünket! 

3. „A támogatásgyűjtéshez nem kell érteni, Isten majd vezet, 

elég, ha jó hívők vagyunk!” 

Ez a kifogás és tévhit az előzőhöz hasonló, azonban mégis egy árnyalatnyit más – és 

érdemes vele külön is foglalkozni. 

Míg az előző kifogásban a hit és a tettek kapcsolatáról, itt a tettek minőségéről van 

szó. Keresztény gyülekezeteink és szervezeteink egyik nagy hiányossága (legalábbis 

nálunk, Magyarországon mindenképpen), hogy a tevékenységeinket általában nagy 

hittel – de sok esetben kicsi szakmai hozzáértéssel végezzük. Ez ugyanabból a 
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tévhitből fakad, amiből ez a kifogás is: hogy a hit (Isten) helyettesíti a hozzáértést. 

És félreértés ne essék – van, amikor ez meg is történik, ez Isten kegyelme, ami 

kipótolja a mi hiányosságainkat. Azonban hosszú távon nem építhetünk arra, hogy 

Isten majd mindig kipótol bennünket, főképpen, amikor lenne is lehetőségünk arra, 

hogy tovább képezzük magunkat. Isten alapvetően életvezetési, kapcsolati, erkölcsi  

és szolgálati kérdésekben kíván vezetni minket – és nem fogja elküldeni az 

angyalait, hogy költségvetést készítsenek helyettünk, műszaki rajzokat rajzoljanak, 

honlapot szerkesszenek helyettünk! 

Bizonyára mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az élet minden területén mi 

magunk is megköveteljük a hozzáértést. Úgy értem, ha buszra ülünk, elvárjuk, hogy 

a sofőr tudjon vezetni, sőt, sokkal nagyobb biztonságban érezzük magunkat, ha 

tudjuk, hogy tapasztalt, rutinos vezető, és nem tegnap kapta meg a jogosítványát. 

Elvárjuk, hogy az étteremben a szakács finom ételt főzzön nekünk, különben nem 

fizetjük ki. Elvárjuk, hogy az autószerelő képes legyen megjavítani az autónkat. És 

elvárjuk, hogy a munkahelyünkön a főnökünk értse a dolgát és jól vezesse a céget, 

mert ha nem így tesz, akkor felszámolják a céget és holnap nem lesz állásunk. 

Ugye senki nem gondolja, hogy mindezekhez elég a hit? Hogy elég, ha a sofőr hívő, 

nem kell tudnia vezetnie. Hogy ha a szakácsnak nagy a hite és jó keresztény, biztos 

finom ételt fog főzni, még akkor is, ha csak összevissza dobál a fazékba mindenféle 

hozzávalót. Hogy elegendő, ha az autószerelő „ráimádkozik” az elromlott 

gépkocsinkra, és máris ülhetünk vissza a volán mögé. Vagy elég, ha a főnökünk egy 

gyülekezetbe jár velünk, akkor egészen biztos, hogy prosperáló lesz a cége, ami 

megadja nekünk az egzisztenciális biztonságot. 

Ugye érezzük mindezek abszurditását! Ennek ellenére a gyülekezet által végzett 

tevékenységekhez sokszor nem biztosítjuk, és nem követeljük meg az ilyen szakmai 

hozzáértést. És esetenként rábízzuk a vasárnapi iskola vezetését (a gyerekeinket!) 

olyanokra, akiknek a saját gyerekeikhez sincs türelmük. Embereket akarnak 

lelkigondozni a gyülekezetben olyanok, akik semmiféle empátiával és szakmai 

ismeretekkel nem rendelkeznek ilyen téren. Igét hirdethetnek olyanok, akik még a 

Bibliát sem ismerik eléggé (itt elsősorban a kisegyházak laikus igehirdetőire 

gondolok). 
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Egyszóval ez is egy olyan terület, amelyen alázattal el kell fogadnunk, hogy bizony 

van mit pótolni. És ez a szakmai hozzáértés a támogatásgyűjtéssel kapcsolatban is 

érvényes. Rengeteg olyan részfeladat van a támogatásgyűjtésen belül, ami magától 

nem jut eszünkbe, amire példát nemigen láthatunk, hacsak nem hasonló helyen 

dolgozunk a munkahelyünkön, ami nélkül egyszerűen nem fogunk olyan 

hatékonyan dolgozni, mint általuk. 

4. „A támogatásgyűjtés csak egy „szakma”, a siker titka a jó 

marketing, vagyis ha kitanulom, dőlni fog a pénz!” 

Ez a másik véglet, amit keresztény emberként nem tudunk elfogadni – főképpen, ha 

Isten országának építéséről van szó. Amint Isten, mint természetfeletti létező belép 

egy folyamatba, már semmi nem pusztán az, amire az ember a saját tudásából vagy 

erejéből képes lenne. Éppen ebben áll az Istennel való együttmunkálkodás 

többlete! Mert nem arról van szó, hogy egy ideológia nevében teszünk valamit, 

hanem arról, hogy a Teremtő és Mindenható Isten részt vállal a felelősségből és a 

terhek hordozásából, együtt munkálkodik velünk, és megáldja a mi 

erőfeszítéseinket, ami mindig többletet jelent ahhoz képest, amire az áldását adja. 

Ez a többlet lehet mennyiségi, ilyet láttunk az ötezer, a négyezer ember 

megvendégelésénél több esetben is – és lehet minőségi. Felfoghatjuk ezeket 

csodáknak is, mert voltaképpen csoda minden olyan többletnövekedés, aminek 

nincs semmiféle reális és megmagyarázható oka. Persze Isten nem csupán úgy 

egészít ki bennünket, hogy valóságosan a semmiből valamit teremt, hanem a 

Szentlélek munkája által, a körülmények igazgatásával pozitívan befolyásolhatja a 

mi emberi erőfeszítéseink eredményét. 

Az Isten céljaira történő támogatásgyűjtés tehát soha nem pusztán egy szakmai 

tevékenység! Azonban ezzel kapcsolatban is érdemes megtanulnunk a 

következőket: 

1. Isten nem helyettesíti a mi erőfeszítéseinket, hanem kiegészíti azokat! 

Amikor több ezer embernek kellett ételt adnia, Jézus elküldte a tanítványait, hogy 

tegyék meg azt, amire emberileg képesek, vagyis gyűjtsék össze legalább azt a 

keveset, amije ennek a tömegnek van. Nem volt sok: néhány kenyér és hal. De a 

„valamit” Isten már megáldja! Az áldás lényege, vagy Isten részvétele a mi 
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küldetéseinkben az emberi teljesítményünk, vagy a következményeinek magasabb 

szintre emelése. Ne felejtsük: „csak” annyit vár tőlünk, hogy tegyük meg azt, ami 

rajtunk múlik. De azt – akármennyi is legyen az – meg kell tennünk, ha az áldását 

kívánjuk! 

2. Az Isten nevében végzett erőfeszítéseinknek van fizikai és van szellemi 

dimenziója is! 

Ez igaz a támogatásgyűjtésre éppúgy, mint bármi másra, amit Isten nevében, az Ő 

országa építésében végzünk, legyen szó igehirdetésről, szervezési feladatokról, 

gyerekszolgálatról vagy bármi másról! 

Amikor Refidimnél Mózes és Józsué megütközött az amelitákkal, megvolt a két 

vezető saját „munkamegosztása” (2Mózes 17. fejezet). Józsué, a fiatal hadvezér a 

csatamezőn harcolt, végezte a győzelem eléréséhez szükséges, szó szerint vért és 

verejtéket jelentő „fizikai munkát”. Mózes pedig imádkozott a győzelemért – ez volt 

a szó szerinti „szellemi” munka. 

Egyik sem tudott volna győzelemre jutni a másik nélkül! Mert azt olvassuk is a 

bibliai történetben, hogy amikor alábbhagyott az imádság, az ellenség Józsué fölé 

kerekedett, de amikor Mózes imádkozott, Józsué győzni tudott. Tehát Józsué fizikai 

ereje, állóképessége, a háborúkban való „szakmai” jártassága nem lett volna 

elegendő Isten ellenségének legyőzésében – kellett egy természetfeletti támogatás 

is a cél eléréséhez: és ez az imádság. Azonban képzeljük csak el, mi történt volna, 

ha Józsué és a serege leül a csatamezőn törökülésbe, és várja, hogy az ellenséges 

hadsereg dőljön a saját kardjába – csak azért, mert Mózes imádkozik a hegyen! 

Amikor Isten „ügyeit” intézzük, az mindig ilyen kétdimenziós „ügyintézés”. Szükség 

van minden erőnkre, tudásunkra, tehetségünkre, képességünkre – és szükség van 

egy imaháttérre, a 2Krónikák 20-ban Isten imádatára és dicsőítésére, vagyis az 

Istennel való természetfeletti kapcsolatra. A kettő mindig együtt, egymást 

kiegészítve segít el bennünket is a célunkhoz és a győzelmeinkhez! 

Amikor azonban valaki úgy gondolja, hogy Isten munkája csak szakma, csak emberi 

cselekedet, és „kihagyja” Istent a feladat elvégzéséből, akkor az eredmény is „csak” 

emberi léptékű lesz! Ez nem jelenti azt, hogy semmiképp nem fog sikerülni, de azt 
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igen, hogy nem lesz benne Isten természetfeletti többlete, amit áldásnak nevezünk. 

És sajnos Isten népe túl sokszor követi el ezt a hibát: 

 az igehirdető megírja a vázlatát, de nem imádkozik, nem „tusakodik” Isten 

rá bízott üzenete felett 

 az evangélizáció minden részletét megszervezzük, de nincs, aki imádkozzon 

az igehirdetés alatt a hallgatókért – pedig ismerjük és idézni is szoktuk 

Spurgeon történetét, hogy amíg ő prédikált kétszázan imádkoztak a 

hallgatókért 

 presbiteri üléseket tartunk, talán néha indulatosan érvelünk és vitázunk – 

de a Biblia elő sem kerül 

 gyülekezeti kérdésekben szavazunk, dönt a többség, a százalékok, és néha 

leszavazzuk azt is, aki vagy ami Isten akaratát képviselné – pedig a próféták 

sem voltak soha többségben, mégis nekik volt igazuk, ugyanis az igazság 

soha nem attól függ, hogy hányan képviselik! 

 és támogatást kérünk anélkül, hogy rendszeresen imádságban hordoznánk 

azt, aki a támogatást adja 

Mindkét véglet káros. Az is, amikor tétlenül várjuk, hogy a „megszentelt” sült 

galamb berepüljön a szánkba, és Isten végezze el a terveit helyettünk is, és az is, 

amikor úgy csinálunk, mintha Isten nem is létezne, és semmi beleszólása, befolyása 

nem lenne arra, amit az Ő nevében végzünk. 

5. „A cél szentesít minden eszközt: vagyis mindegy, honnan jön 

a pénz, Isten majd megszenteli!” 

Azt gondolnánk, hogy ez a hozzáállás talán nem túl gyakori és szélsőséges. Ha ezen 

a feltevésen azt értjük, hogy gyülekezetek ne missziózzanak például kábítószer 

terjesztésből származó adományokból, akkor valóban az. Nem gondolom, hogy sok 

példát találnánk erre.  

Azonban van egy kifejezetten gyakori megnyilvánulása ennek a helytelen 

alapelvnek, amit talán észre sem veszünk, pedig véleményem szerint majd minden 

gyülekezetre, és a missziós szervezetek, alapítványok nagy részére is igaz. 

Mégpedig az, hogy olyanoktól kérünk pénzt, akiktől nem kérünk előbb 

elkötelezettséget! Sem Isten felé, sem az emberek felé. Mert amikor egy vasárnapi 
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istentiszteleten elhangzik a felhívás az adakozásra, és a kijáratnál ott a persely, vagy 

körbejár a kosár, és mindenki beleteszi a maga adományát – ugyan honnan tudjuk, 

ki és milyen forrásból származó pénzt tesz bele?! Hiszen sokukat nem ismerjük, 

soha nem is láttuk, nem hogy bármit is tudnánk róluk! Én prédikáltam a Váci 

Fegyházban olyan embernek, aki sikkasztásért került börtönbe, amire egy hamis 

teológia „kényszerítette”. És ő maga mondta el utána, hogy azért lopott a 

munkahelyén – nagyon jelentős összegeket – hogy legyen mit a gyülekezetébe 

fizetni „tizedként”, mert ott az adományokat „elvárták”. És elképzeltem, hogy a 

lelkész fennhangon ad hálát azért a pénzért, ami miatt egy ember, a saját 

hittestvére börtönbe kerül, a családja szétesik, az élete tönkremegy… 

Tudom, hogy ez szélsőséges példa, de az igazság akkor is az, hogy ha olyanoktól 

kérünk pénzt Isten országának építésére, akik számára a Biblia egyáltalán nem Isten 

életükre nézve adott kijelentése, és egyáltalán nem tekintély számukra, nem 

hisznek neki, nincs szükségük Krisztus megváltására, nem tagjai krisztus testének, 

az Egyháznak, ha nem akarnak megtérni a bűneikből – akkor a cél igenis szentesíti 

az eszközt! Ez az igazság. 

Isten sehol nem mondja azt, hogy a pénzbeli támogatás előbbre való, mint a 

szívbéli! Hogy Isten népét, Isten munkáját az Istenhez nem tartozó embereknek 

kellene fenntartaniuk és támogatniuk! Sőt, sokkal inkább az ellenkezőjéről van szó! 

Ez volt a másik oka annak, hogy mi a missziói gyülekezetünkben nem kértünk és 

nem fogadtunk el pénzt azoktól, akik nem tartoztak a gyülekezetünk tagjai vagy 

felkért támogatói közé. Egyszerűen nem akartuk, hogy a szívbéli elköteleződést 

befolyásolja, gátolja vagy megelőzze az anyagi. És ennek ellenére nem volt anyagi 

gondja a gyülekezetünknek, hiszem, hogy épp ebből a hozzáállásunkból kifolyólag. 

Sőt, még egy példát hadd említsek ezzel kapcsolatban. Amikor a gyülekezeti 

fegyelemre gondolunk, az evangéliumi kisegyházakban általában a szolgálatokból 

és bizonyos felekezetekben az úrvacsorából való kizárást értjük ennek végső 

eszközeként. Mi azonban úgy döntöttünk, hogy a gyülekezeti fegyelmezés első 

„szankciója” az lesz, hogy a fegyelmezés alá vont személytől nem fogadjuk el az 

adakozását. Mert ne akarja „pénzen megváltani” az engedelmességet és a 

bűnrendezést senki, illetve mi magunk is el akartuk kerülni annak még a látszatát is, 

hogy egy bűnben élő testvérünk életmódjára vagy szolgálatára nemet mondunk, a 
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pénzét viszont elfogadjuk. És az volt a tapasztalatunk, hogy ez a fegyelmezési 

módszer, hogy nem adhat, sokkal inkább motivált embereket az életük 

helyreállításában, mintha kizártuk volna például az úrvacsorából őket. 

Tehát amikor arról beszélünk, hogy a cél nem szentesíti az eszközöket, akkor a 

támogatásgyűjtéssel kapcsolatban azt mondjuk ki, hogy nem kérünk, és esetenként 

nem fogadunk el támogatást akárkitől! Mert támogatásgyűjtőként sem forintokban 

gondolkodunk, hanem elkötelezettségben, emberekben, kapcsolatokban. És 

természetesen nem arról van szó, hogy idegenektől ne kérjünk pénzt, hanem arról, 

hogy idegenektől először soha ne pénzt kérjünk, hanem a kívülállók előbb legyenek 

„belülvalókká”, előbb építsünk kapcsolatot, bizalmat, egyetértést, elkötelezettséget 

– majd ezek után kérhetünk akár pénzt is! Ezzel így bemutathatunk előttük egy 

olyan értékrendet is, amely nem érdekekre épül, hanem valódi emberi 

kapcsolatokra, bizalomra és kölcsönös megbecsülésre. 

5. A támogatásgyűjtés bibliai megalapozása 

Az első fejezetet a támogatásgyűjtés bibliai, teológiai megalapozására szántuk, de 

már ott jeleztem, hogy azt a két nagy fejezetet később ki fogjuk egészíteni. Itt 

sokkal rövidebben és tömörebben, kifejezetten támogatásgyűjtési szempontból 

fogunk néhány kulcsfontosságú igeszakaszt áttanulmányozni. Ezek segíteni fognak 

az ellenérzéseink feldolgozásában, az érvelésben, a támogatásgyűjtés céljának és 

működésének megértésében és elmélyítésében is. 

Bevezetésként itt csak egyetlen gondolatot szeretnék még megosztani – ezt talán 

sokan ismerik, de egy ilyen könyvben nem árt megismételni: 

A Bibliában  

 40 igevers szól a keresztségről, bemerítésről 

 275 igevers az imádkozásról 

 650 igevers a szeretetről 

 és 2350 igevers a pénzről 

Bár jómagam nem ellenőriztem le ezeket a számokat, de a nagyságrendjük valós. 

Isten ismeri a mi gondolkodásunkat és érdeklődésünket, ezért annak megfelelően 

súlyozza a mondanivalóját :-) 
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És egy utolsó, technikai megjegyzés: ezen a helyen nem célunk az alábbi 

igeszakaszok átfogó elemzése – csak kifejezetten a támogatásgyűjtéssel való 

kapcsolatuk szempontjából fogjuk áttekinteni őket. 

1. Isten megbízásából dolgozunk: Máté 25,14-29 

„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és 

átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a 

harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, 

aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert 

másik ötöt. Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet 

kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva 

aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki 

az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt 

talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: 

Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad 

ünnepi lakomájára! Odament az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: 

Uram, két talentumot adtál át nekem: nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így 

szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, 

menj be urad ünnepi lakomájára! Odament hozzá az is, aki az egy talentumot 

kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is 

aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben 

elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied. Ura 

így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem 

vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a 

pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza 

azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz 

talentuma van! Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól 

pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig 

vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.” 

Ennek a példázatnak az alapvető üzenete, hogy keresztény emberként 

valamennyien Isten szolgálatában állunk. Mai szóval úgy kellene fogalmaznunk: az 

„alkalmazottjai” vagyunk. És alkalmazottként az a dolgunk, hogy 

engedelmeskedjünk a „főnökünknek”, és elvégezzük a ránk bízott munkát. És 

ebben van egy nagyszerű és megerősítő üzenet: amit teszünk, azt azért tesszük, 
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mert Isten megbízott vele. Egyébként kár is lenne belefogni, mert hiányozna hozzá 

a felhatalmazás. 

Amikor egy nagy cél elérésébe szeretnénk embereket bevonni, akkor ezt azért 

tesszük, mert Isten megbízott vele. Célokat, „projekteket” bízott ránk, amiknek a 

megvalósításáért felelőssé tett bennünket. De ez azzal is jár, hogy mi a megbízónk 

nevében „járunk követségben”, a megbízónk céljait valósítjuk meg, és az ő forrásait 

használhatjuk, és az ő „kincstárát fogjuk gazdagítani. Sőt, a példázatban szerepel 

egy nagyon fontos kifejezés az Úr szájából: a ránk bízott feladat tulajdonképpen „az 

enyém” – ahogy mondja a példázatbeli gazda. Vagyis a projektünk is Istené! Az 

álmaink, a céljaink, a szervezetünk is Istentől származnak és Isten „tulajdonai”. És 

ha ez igaz, akkor a támogatónktól már nem is azt kérjük, hogy álljanak mellénk, 

támogassák a „mi” céljainkat, adjanak „nekünk” pénzt vagy bármilyen más forrást – 

hanem hogy álljanak Isten mellé, támogassák Isten céljait, nyissák meg a forrásaikat 

Isten előtt. 

2. A szükségbetöltés mindig az engedelmesség 

következménye: Máté 6,31-33 

„Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: 

Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok 

pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és 

igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” 

Isten rendtartásában az engedelmességgel mindig együtt jár a szükségeink 

betöltése. Vagyis ha – illetve amíg – azt a feladatot végezzük, amit Isten ránk bízott, 

és olyan hozzáállással, felelősséggel, alapossággal végezzük, ahogyan Ő elvárja, 

addig Isten „garantálja” azt, hogy a ránk bízott feladatokhoz szükséges forrásokat 

és feltételeket biztosítja. Vagyis Isten „jó főnök”, nem csak feladatokat oszt, hanem 

a feltételeket is biztosítja. Nem csak eredményeket vár el, hanem az eredmények 

eléréséhez szükséges forrásokat is elérhetővé teszi, aminek talán a leggyakoribb 

megnyilvánulása, hogy „eszébe juttat” bennünket potenciális támogatóknak, illetve 

amikor tárgyalunk, a Szentlélek támogat bennünket azáltal, hogy természetfeletti 

módon pozitívan befolyásolja a partnerünk gondolatait és érzéseit. Bibliai 

szóhasználattal „megnyitja a szívüket felénk”, és ez nem lebecsülendő! 
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Mit jelent ez a támogatásgyűjtésre nézve? 

Egyfajta belső magabiztosságot és nyugodtságot, ami segíthet feloldani azt a 

szorongást, amit az esetleges visszautasítástól való félelem generál bennünk. Ha 

úgy tudok elmenni tárgyalni, támogatást kérni, hogy meg vagyok győződve arról, 

hogy a támogatandó cél Isten akaratából született, ha felkészültem emberileg, 

imádkoztam érte, akkor az egész tárgyalás eredményét „el tudom engedni”, és 

Istenre tudom bízni. 

3. Méltó a munkás a bérére: 1Korintus 9,7-14 

„Ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján? Ki ültet szőlőt úgy, hogy nem eszik a 

termésből? Vagy ki az, aki nyájat legeltet, és nem iszik a nyáj tejéből? Vajon csak 

emberi módon mondom-e ezeket, vagy nem ugyanezt mondja-e a törvény is? Mert 

Mózes törvényében meg van írva: „A nyomtató ökör száját ne kösd be.” Vajon az 

ökörről gondoskodik-e így az Isten? Nem teljes egészében értünk mondja ezt? 

Bizony, értünk íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki 

csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Ha mi nektek a 

lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni? Ha 

mások részesedhetnek ezekből, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk ezzel a 

szabadsággal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a 

Krisztus evangéliuma elé. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, 

a szenthelyből származó eledellel élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az 

oltárra vitt adományokból részesednek? Így rendelte az Úr is, hogy akik az 

evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek.” 

Ez egy olyan alapelv, amit a magyar keresztényeknek még tanulniuk kell! 

Isten parancsolata az Ószövetség népének a tized volt, ami abból fakadt, hogy Isten 

népének egy részét „elválasztotta magának”, Lévi törzse nem kapott földterületet 

és ezzel „civil megélhetési forrást”, hanem Isten szolgálatában kellett a népért 

munkálkodniuk, és ezét a többiek „eltartották” őket. Ez egy olyan rendszer, 

amelyben mindenkinek megvan a maga dolga, és az Istenért végzett szolgálat 

ugyanolyan fontos, ugyanolyan komoly és felelősségteljes, ugyanannyira valóságos, 

mint bármilyen más szakma vagy foglalkozás.  
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Az Újszövetségben ez az alapelv nem lett sehol eltörölve, sőt, Jézus inkább tovább 

finomította és élesítette. Bár a merev szabályok a Templom, a kultusz megszűnése 

és a „szövetségváltás” miatt a keresztények számára véget értek, a lévita származás 

alapján megvalósuló papságot felváltotta a Krisztusban megváltottak egyetemes 

papsága, az az alapelv, hogy aki Isten szolgálatában dolgozik, méltó ugyanolyan 

megélhetésre, mint az, aki ennek a szolgálatnak a „javait” élvezi, nem változott 

meg! Erről beszél Pál apostol is ebben az igeszakaszban. 

Vagyis attól, hogy valami keresztény, bizonyos dimenzióiban – és most maradjunk a 

finanszírozásnál – ugyanúgy működik, mintha nem lenne keresztény. Vagyis az 

embernek szüksége van ételre, ruhára, otthonra attól függetlenül, hogy autót szerel 

vagy prédikál. Ugyanúgy be kell fizetnie a rezsiszámlákat, iskoláztatnia kell a 

gyerekeit, és ugyanúgy vágyik kikapcsolódásra, pihenésre, nyaralásra, mint bárki 

más. Nem azért, mert keresztény, hanem mert ugyanolyan ember, mint a többiek. 

És az, hogy egy gyülekezet lelkésze jobb vagy rosszabb körülmények között él, mint 

a gyülekezet tagjai, bizony általában megmutatja a gyülekezet értékrendjét a fizikai 

és isteni dolgok iránt! Ez természetesen nem jelenti azt az ultrakarizmatikus 

gazdagság-teológiát, hogy az anyagi javaink mértéke mutatja meg a hitünk 

mértékét, illetve hogy minél „jobb” keresztények vagyunk, annál gazdagabbak 

leszünk – legalábbis a magam részéről ezt nem tudom elfogadni. Azt viszont jelenti, 

hogy amikor Isten népe a saját házainak csinosítgatását fontosabbnak tartotta az 

Isten házának építésénél és fenntartásánál – és ebbe nem csak a falak felépítése, 

hanem a szolgálók anyagi hátterének a biztosítása is benne van! – akkor Isten 

nagyon keményen megítélte a népét! (Haggeus 1,4-5, Ámósz 6,6) 

Mindenki MÉLTÓ arra az ellentételezésre, amit mások javára végez. A 

kereszténység soha nem jelentheti egymás kihasználását, és az önkéntesség nem 

azonos az ingyenességgel! 

Az önkéntes felajánlásnak három alapvető követelménye van – igei alapon és a 

józan ész szerint is: 

1. Csak az vállaljon önkéntes munkát, aki biztosítani tudja a saját és családja 

megélhetését, és az önkéntességgel nem veszélyezteti sem a saját, sem 

más anyagi biztonságát. Vagyis munkaidőben, a saját munkájának 

becsületes elvégzése helyett senki ne akarjon szolgálni Istennek! A családja 
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rovására senki ne akarjon önkénteskedni! Az önkéntesség csak a 

„feleslegből” történhet – abból viszont igen! 

2. Csak akkor vállaljunk önkéntes munkát – legyen az akár egy igehirdetési 

szolgálat – ha azt ugyanolyan minőségben tudjuk és akarjuk megtenni, 

mintha fizetnének érte! Vagyis az önkéntes munka nem lehet alacsonyabb 

színvonalú a megfizetettnél, csak azért, mert ingyenes! 

3. Az önkéntességet nem várhatjuk el, hanem az mindig egy szabadon 

választott felajánlásból születik. Ezt igeversekkel vagy prédikációkkal 

„kizsarolni” sem tisztességes! 

Az utolsó szempont ebben a témában a megfizetett bér „mértéke”. Vagyis fizetni 

kell, de mennyit?! A legtöbb esetben ez teljesen egyértelmű: szolgáltatók, 

kivitelezők benyújtják a számlát, és az azon szereplő összeget ki kell fizetnünk. 

Ennek a kérdésnek a súlya akkor merül fel érzékenyebben, amikor lelkészi 

fizetésről, honoráriumokról, tiszteletdíjakról, vagyis a „saját” embereink 

méltányolásáról van szó. Mert éppen tőlük várnánk el, hogy csinálják ingyen, mert 

leginkább rajtuk „spórolhatunk”. 

Bár nehéz erre általános szabályokat kialakítani, adnék néhány átgondolásra 

érdemes, praktikus tanácsot – természetesen akkor, ha nem önkéntességről van 

szó, a fentiek figyelembevételével: 

 Fizessünk legalább annyit, amennyit ugyanazért a „szolgálatért” 

tisztességesen megkereshetne, ha nem a gyülekezetért, hanem egy 

munkahelyen végezné. Vagyis ha valaki eljön építkezni a gyülekezetbe, és 

például munkanélküli, akkor adjunk neki egy rendes napibért, mert ezzel 

segítjük, és a munka is elvárható a megfelelő minőségben. Ha valaki 

megtart egy egész napos képzést, amire valószínűleg hetekig készült, akkor 

fizessünk legalább annyit, amennyit egy előadó kapna egy szakmai 

előadásért. Nem csak a keresztény célokra, hanem általánosságban 

mindenre érvényes, hogy mindennek van egy reális és elfogadható ára, 

amibe a megfelelő minőség kerül. Ha elvárjuk a megfelelő minőséget, adjuk 

meg a hozzá megfelelő árat is! 

 Fizessünk annyit, amennyi motiválja annyira, hogy a lehető 

legkomolyabban vegye a megbízatását! Emberek vagyunk, még ha 

keresztények is, és az anyagi dolgok igenis motiválhatnak bennünket, ez 
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nem feltétlenül jelenti azt, hogy nyerészkedni akarunk az evangéliummal. 

Jelentheti – de nem biztos, hogy jelenti! Ne felejtsük: amikor valakit 

„megfizetünk”, akkor annak az értékével kifejezzük azt is, hogy mennyit ért 

számunkra a munkája, szolgálata – és ez már nem csak róla, hanem rólunk 

is sokat elárul! 

 Fizessünk reálisan és józanul – mert Isten népének a pénzkezelése van ránk 

bízva, amivel el kell számolnunk Isten és a gyülekezetünk, támogatóink 

előtt is! 

Végezetül szeretnék a blogunkból egy eléggé komoly vitákat kavaró cikket ajánlani 

a témával kapcsolatban. Érdemes a cikket is, és a hozzászólásokat is elolvasni: 

http://www.apcsel29.hu/2010/06/a-kereszteny-copyrihgt-a-satan-muve 

4. Egymást kiegészítve szolgálunk: 1Korintus 12,4-12 

„A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. 

Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak 

az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, 

ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon 

vele. Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret 

igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon 

Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy 

a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, 

vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz 

a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert 

ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan 

vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.” 

Ennek az igeszakasznak a fő mondanivalója – legalábbis itt és most, a számunkra – 

az utolsó mondatban van: mindannyian Krisztus Testének tagjai vagyunk, és 

egymást kiegészítve szolgálunk. Vagyis ha egy missziós projektre gondolunk, van, 

aki az ötletet adja, van, aki a terveket készíti el, vannak, akik részt vesznek a 

megvalósításban, vannak, akik imádkoznak érte, és van, aki biztosítja az anyagi 

hátteret. És ez így alkot egy nagy egészet, amelyben maga Isten fog harmóniát 

teremteni, és ő az, aki gondoskodik mindegyik testrészről is. Ez pedig tovább 

erősíthet bennünket! 

http://www.apcsel29.hu/2010/06/a-kereszteny-copyrihgt-a-satan-muve
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A Biblia megnevez huszonkét úgynevezett karizmát, vagyis Isten által adott, 

természetfeletti mértékű ajándékot, amelyeket a gyülekezet építésére és 

embertársaink szolgálatára kapunk. A görög szó erre a „khariszma”. És ezzel 

kapcsolatban egy nagyon fontos alapelv, hogy minden egyes helyi gyülekezetben 

mindegyik ajándékot szeretné is működtetni, hogy a Test sehol ne legyen 

„hiányos”. Ez lenne az ajándék-orientált gyülekezeti modell (amiről szintén 

készülünk egy tréninganyagot kiadni!) 

A megnevezettek közül az egyik kegyelmi ajándék az „adakozás” ajándéka – a Róma 

12,8-ban találjuk ezt. Vannak tehát „adakozók” – olyan tagjai Isten népének, 

akiknek a szolgálata, az elhívatása éppen az, hogy az Isten országának 

megvalósulását szolgáló missziós kezdeményezéseket anyagilag szponzorálják! 

Tehát maga Isten gondoskodik egy nagyon fontos támogatói célcsoportról a 

számunkra – csak meg kell találnunk őket, és be kell vonnunk a szolgálatainkba! 

Az ilyen emberek jelentős anyagi források felett diszponálnak – ami persze nem 

jelenti azt, hogy minden „gazdag” hívő ember vagy vállalatvezető automatikusan az 

adakozás ajándékával szolgálja Istent. De vannak köztük ilyenek. Tudják magukról 

is, és mindenki más is így látja őket: nekik ez az ajándékuk van. Persze ez az ajándék 

nem csak pénzben nyilvánulhat meg, hanem más források megosztásában (idő, 

hely, eszközök, tudás, kapcsolatok, stb.) – de a lényege a természetfeletti mértékű 

„adás”.  

Mivel most nem az a célunk, hogy a karizmák működését mutassuk be részletesen, 

ezen a helyen csak annyit jegyezzünk meg: vannak olyan emberek, valószínűleg a 

mi szélesebb és közvetett kapcsolatrendszerünkben is, akiknél Isten helyezett el 

akár a mi számunkra is jelentős anyagi és más jellegű forrásokat. Találjuk meg őket 

és állítsuk a céljaink mellé őket! 

5. A munkánk egyik célja, hogy adakozni tudjunk: Efézus 4,28 

„Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze 

munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.” 

Néha azt gondoljuk, hogy a nonprofit szektor, a támogatásgyűjtés voltaképpen csak 

egy nagyon szűk réteget képes megszólítani és elérni: azokat, akik elég jól élnek 

ahhoz, hogy megengedhessék maguknak, hogy adakozzanak. Azonban ez (is) tévhit! 
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A Biblia azt tanítja, hogy a munka egyik célja (a körülbelül tízféle, konkrétan 

megnevezett cél közül) az, hogy adakozzunk, és szükségeket töltsünk be. A tized 

lényege a munkabérünk és bevételeink egy részének felajánlása Istennek, aki majd 

– jól sáfárkodó szolgái által – elosztja és célba juttatja ezt a támogatást. Az 

„alamizsna” pedig (hogy ezt a régies kifejezést használjuk) az ezen felüli ráadás-

támogatás bibliai megnevezése. Így válik a munkánk és a mindennapi 

megélhetésünk is a rajtunk kívül álló szükségek betöltésének forrásává is – és 

éppen ez a hozzáállás az, ami megkülönböztet bennünket az Isten nélkül élő 

emberek általában teljesen önközpontú gondolkodásától. 

Már említettem Donald Hay idézetét, aki egy keresztény közgazdász, és olyan 

megfigyelést tett, amit érdemes nagyon komolyan átgondolnunk – mégis hadd 

ismételjem meg itt is, mert nagyon fontos: 

„Azt hiszem, az egyházi hibák közül az egyik legnagyobb ma az, hogy a keresztyén 

fogyasztói magatartás látszólag oly kevésbé különbözik a körülöttünk lévő 

hitetlenekétől. Semmi sem jelzi jobban anyagias szemléletű szomszédainknak, hogy 

milyen keveset jelent számukra a hitünk, mint az, hogy mennyire nincs különbség 

épp azon a területen, amelyre anyagias szemléletű társadalmunk odaszentelte 

magát - az anyagi javak gyűjtése terén.” 

A keresztény ember minden evilági javát Isten tulajdonaként kezel, aminek őt Isten 

a jó sáfárává tette, és ebből fakadóan úgy gazdálkodik vele, hogy abból mások is 

gazdagodhassanak. Így válhat a „kétfilléres” szegény özvegyasszony is az egyház 

„fenntartójává”. 

6. Az adakozás az istentisztelet egyik kifejezése: Zsidók 13,16 

„A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen 

áldozatokban gyönyörködik az Isten.” 

Most hadd válasszam azt az igetanulmányozási módszert (amit egyébként nagyon 

szeretek), hogy egyszerűen megadom a kulcskifejezések mélyebb tartalmát, és 

ebből rakhatjuk össze az igevers üzenetét: 

JÓTÉKONYSÁG: jót tenni valakivel – nem feltétlenül anyagiakban nyilvánul meg, de 

mindenképpen egy „meg nem érdemelt” és kifejezetten a másikat segítő és 

gazdagító, önkéntes tettről van szó; 
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ADAKOZÁS: ez meglepő: itt a „koinónia” szó szerepel a görögben, ami azt jelenti: 

„közösségvállalás, részvétel a másik sorsában, hozzájárulás a másik szükségeinek 

betöltéséhez”; 

EL NE FELEDJÉTEK – nagyon érdekes ez a kifejezés! A szó a görög „lanthanó” igéből 

származik, ami alapvetően az elrejtést, az észrevétlenséget jelenti, akár hogy valaki 

„kész-akarva nem tud” valamit (2Péter 3,5). Vagyis ha mélyebben nézzük ezt az 

egyszerű szót, nem csupán azt jelenti, hogy nem jut eszembe, hogy másoknak 

felajánljam a segítségemet és részt vegyek a terhei hordozásában, hanem az is 

benne van, hogy ne kerüljem el a segítségnyújtás lehetőségeit, ne fordítsam el a 

fejem, hogy ne kelljen látnom a lehetőségeket a közösségvállalásra! Ha pozitívan 

akarnám megfogalmazni ugyanezt a kifejezést, akkor azt üzeni az ige: „jusson 

eszedbe, tartsd emlékezetedben, kin tudsz segíteni, és amikor lehetőséged van rá, 

ne halogasd tovább!” 

ÁLDOZATOK – íme, a bibliatanulmányozás részleteiben rejlő mélység és szépség! A 

görögben két szó van az áldozatra. Az egyik, a „proszphora”, a felajánlás, amit 

Istennek ajánlok mindabból, ami az enyém. Az ószövetségben ez a vér nélküli 

áldozatokat foglalta magában. A másik pedig a „véresáldozat”, vagyis az 

engesztelésért és bűnbocsánatért felajánlott áldozat. Vajon melyik szerepel itt, 

amikor mások szükségeinek betöltéséről, vagy az abban való részvételünkről van 

szó?! 

Nem a felajánlás – amit várnánk – hanem a másodikat, a „véresáldozatot”! 

Miért?! 

Azért, mert az, hogy részt veszünk-e más emberek, célok, „projektek” 

„megmentésében”, a terheik hordozásában, azt mutatja, hogy Krisztus 

váltságáldozatát komolyan vesszük, és az átformálta az életünket. Vagyis a Krisztus 

váltsághalála ugyanolyan irányú (de nem ugyanolyan mértékű!) tettekre késztet 

bennünket: mégpedig hogy az én számlámra valaki más gazdagodhat! Ez az az 

áldozat, amiben gyönyörködik az Úr – amikor egy kicsit olyanokká válunk, mint 

Jézus. 

GYÖNYÖRKÖDIK – a szó ezt jelenti: „Isten tetszését és kedvességét kiváltja”. Ez a 

görög szó mindössze háromszor fordul elő az Újszövetségben, amiből még egy 

szintén itt van, a Zsidókhoz írt levélben, és így szól: Hit nélkül pedig senki sem lehet 
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kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és 

megjutalmazza azokat, akik őt keresik. (11,6). „Senki nem lehet kedves” ez 

ugyanaz, mint a „senkiben nem gyönyörködik”. Mi a feltétel? A hit! Márpedig ez 

egy újabb nagyon fontos adalék a támogatásgyűjtéshez: az adakozás hitből fakad, a 

hitünk megnyilvánulása és cselekedete, vagyis nem pusztán számítás eredménye. 

Tehát az igevers üzenete: a mások szükségeinek betöltésében való részvétel egy 

olyan hitből fakadó cselekedet, ami természetes módon fakad abból, akit Jézus 

megváltott, és ezt a kegyelmet nagyra értékelve „tovább akarja adni” másoknak. 

Ezt Isten mindig meg is fogja jutalmazni – ahogy az előbb említett igevers végén 

láttuk is.  

7. A vetés és aratás törvénye: 2Korintus 9,6-8 

„Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek előre 

hozzátok, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, 

mint hálaáldozat, nem pedig mint kényszerű adomány. Tudjuk pedig, hogy aki 

szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, 

ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a 

jókedvű adakozót szereti az Isten”. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy 

minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel 

rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint meg van írva: 

„Bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké.” Aki pedig magot 

ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, 

és megszaporítja „igazságotok gyümölcsét.” Így mindenben meggazdagodtok a 

teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a 

szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat 

hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd 

az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást 

tesztek, és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt 

megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten 

jósága bőven kiáradt rátok.” 

Ez voltaképpen az arányosság elve, ami Isten igazságérzetén alapul. Természetesen 

a kegyelem mindig felülírhatja az ilyen törvényszerűségeket, de attól még az 

alapelv-jellegük megmarad. Tehát amilyen mértékben adok, amilyen mértékben 
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vagyok részese Isten munkájának mások támogatása által, olyan mértékben fog 

Isten megáldani, és olyan mértékben aktivizál másokat a Szentlélek által a mi 

támogatásunkban és „kiegészítésünkben”. 

6. Az egyéni támogatásgyűjtés forrásai 

Ennyi teológiai és szakmai felvezetés után csak most jutottunk el a 

támogatásgyűjtés forrásaihoz és módszereihez. Lehet, hogy kicsit hosszúra nyúlt a 

„felvezetés”, de megfelelően biblikus hozzáállás, szemlélet és értékrend nélkül, 

megfelelő szakmai ismeretek nélkül, amin elsősorban a projekt- és a 

szponzorszemléletet értem, nem lehet egy komplex támogatói hátteret sem 

felépíteni és működtetni. Ezért aki esetleg itt kezdené el e könyv olvasását, annak 

azt tanácsolnám, ne hagyja ki az előző fejezeteket sem, mert egyrészt sok 

visszautalás lesz, másrészt meg kell értenünk: a támogatásgyűjtés nem a pénzzel 

kezdődik! Aki itt akarja kezdeni, el fogja rontani! 

Ha egy missziós projekt kapcsán feltesszük a kérdést, hogy mire – pontosabban, 

mennyire – is van szükség, akkor ahhoz, hogy helyes, vagyis valós és felelős választ 

adhassunk, részletesen kidolgozott finanszírozási tervre, vagyis költségvetésre van 

szükség. Jó költségvetést azonban csak egy jól kidolgozott projekt-terv alapján lehet 

összeállítani. Ezért addig ne is akarjunk pénzt gyűjteni, amíg ezt a két alapfeltételt 

nem teljesítettük! 

1. Az önrész 

Ahogy a projekt-tervezésnél már volt szó róla, egy projekt megvalósítása iránti 

elkötelezettségének komolyságát a megvalósító szervezet egy bizonyos mértékű 

önerő biztosításával tudja hitelessé tenni. Ez a támogatásgyűjtés íratlan 

szabályainak is az egyik legfontosabbja! Soha ne kérjünk támogatást olyan célra, 

amelyet mi magunk, akik a támogatást kérjük, nem támogattunk elsőként! Ne 

feledjük: a támogatásgyűjtés nem a pénzről szól, hanem arról, hogy embereket 

állítunk magunk mellé (!) egy nagyszerű cél elérésében. Éppen ezért nem javasolt 

és nem is hatékony, ha a támogatásgyűjtést „külsősök” végzik. Van ennek egy üzleti 

jellegű lehetősége, ami érvényes a pályázatírásra is, amikor egyszerűen keresünk 

egy pályázatíró céget, és bizonyos százalék vagy honorárium fejében megírattatjuk 

velük a mi pályázatunkat – soha nem lehetnek olyan eredményesek, mint mi 

magunk, akik elkötelezettek vagyunk a projekt megvalósítása iránt! 
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Amikor támogatást kérünk valakitől, akkor a prezentáció fontos és általában indító 

eleme, hogy a saját érintettségünket bemutatjuk, és elmondjuk, eddig mivel 

rendelkezünk, és mire van még szükségünk, hogy a célt betölthessük. Az 

embereknek ritkán van bizalma elsőnek lenni bármiféle sor elején, ahová önként 

lehet csatlakozni, és ahol adni kell. És ritkán van bizalma támogatni valakit, aki nem 

teszi meg azt, ami tőle telik, legyen az bármilyen kevés is! 

Hogy mennyi az elegendő önerő? 

Erre nehéz általános irányelveket mondani, de az biztos, hogy 

 legyen elég nagy ahhoz, hogy nyilvánvalóvá tegye a saját 

elkötelezettségünket 

 legyen elég nagy ahhoz, hogy legalább a projektindítást lehetővé tegye, 

hiszen ahhoz, hogy kellő realitással és hitelességgel támogatást kérjünk, 

már tudnunk kell legalább a legfontosabb keretszámokat, ehhez viszont 

szükség van egy korrekt módon kidolgozott projekt-tervre, amivel 

prezentálunk a leendő támogatóink felé. A projekt-terv komolysága és 

megalapozottsága fogja leginkább meggyőzni a támogatóinkat. Ez viszont 

már önmagában költségigényes, hiszen a felmérések, piackutatások, 

elemzések, a projekt-tervbe beletett munkaórák már elég jelentősek ahhoz, 

hogy számszerűsíteni is lehessen. 

 legyen elég nagy ahhoz, hogy a leendő támogatók érezhessék: mellettünk 

állnak, és nem helyettünk állnak a terhek alatt! 

 és legyen elég nagy ahhoz, hogy megalapozza a kérésünket! Vagyis 

általában nem illik és nem célszerű egy személytől vagy forrásból nagyobb 

támogatást kérni, mint amennyit mi magunk beleteszünk! Ezt most 

természetesen az egyéni támogatásgyűjtés során megszólítottakra értjük, 

nem pályázatokra, mert ott más az önerő lényege és mértéke. Ne akarjuk 

egy-két emberrel vagy forrással megfinanszíroztatni a projektünket, mert 

nem biztos, hogy ez reális és célravezető. Anyagi szempontból, 

pontosabban a támogatásaink biztonsága szempontjából a kevés forrás és 

a kockázat mindig fordítottan arányos! Vagyis minél kevesebb a támogató 

forrásunk, annál nagyobb kockázata van a projekt megvalósulásának – 

gondoljunk csak bele, ha kiesik egy jelentős szponzor! Másrészről a 

támogatásgyűjtés nem csupán a pénzről szól, hanem hogy emberek, 
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szervezetek, csoportosulások állnak a célunk és ügyünk mellé, és minél 

nagyobb ez a tábor, annál erősebb a projektünk „társadalmi bázisa” is, ami 

szintén nem elhanyagolható szempont! 

Ha mégis nevesíteni kellene egy általánosan ajánlott önerő-mértéket, akkor én a 

10%-ot javasolnám minimumként – azzal a kiegészítéssel, hogy természetesen 

minél nagyobb az önerő mértéke, annál könnyebb a támogatókat meggyőzni arról, 

hogy csatlakozzanak hozzánk. A mi későbbi mintakalkulációinkban is mindig a 10%-

os önerővel fogunk számolni. Ez alatt a szervezet ne akarjon projektet 

megvalósítani, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy aki ennyit sem képes 

biztosítani, az nem fogja tudni megvalósítani a projektet, talán amiatt, hogy ez a 

10%-nyi keret az a biztonsági tartalék, amekkora likviditással egészen biztosan kell 

rendelkeznünk, bármibe is kezdünk. 

2. A közvetlen célcsoport bevonása 

Minden életképes projektcél egy jól meghatározható célcsoport bizonyos 

szükségletét tölti be, amit a célcsoport tagjai önerőből nem képesek betölteni. 

Ennek a legáltalánosabb oka, hogy a célcsoport nem rendelkezik azokkal a 

forrásokkal, amelyek az eredmény előállításához szükségesek. Azonban ha az 

előállítás költségeit szétosztjuk a kedvezményezettek között, és ez a részesedés 

már megfelelően kicsi ahhoz, hogy minden résztvevő elbírja, akkor a projektcél 

megvalósulhat. 

Amit leírtam, az tulajdonképpen az árutermelés lényege. A támogatásgyűjtésnél 

nem ez a folyamat változik meg, hanem a cél lesz némiképp más jellegű, mint a 

piaci körülmények között. 

Hadd mutassam be egy egyszerű példán keresztül: 

Szeretnénk egy bizonyos élményt átélni, és ezért szívesen elmennénk moziba, és 

megnéznénk egy filmet. Azonban nem tudunk forgatókönyvet írni, és nincs is rá 

hat-tizenkét-tizennyolc hónapunk. Nem rendelkezünk a filmkészítéshez szükséges 

technikai háttérrel, nincsen stúdiónk, nincsenek díszleteink sem. Nem tudjuk 

megfizetni a kedvenc színészeinket, hogy játszanak el nekünk egy történetet. 

Egyszerűen mi képtelenek vagyunk előállítani egy mozifilmet. Ha a szakmai részétől 

eltekintünk, csak anyagilag dollár-tízmilliókba kerül egy alacsony költségvetésű film 
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is. Márpedig az emberek legnagyobb része ennyi pénzzel nem rendelkezik. Azonban 

egy icipici részt képesek vagyunk vállalni egy film létrejöttében – egy mozijegy árát 

(illetve annak is csak egy tört részét, mert a többi a mozié). Mindenesetre mondjuk 

1200 forintnyi részesedést egy jó mozifilm megér. Mi vagyunk a célcsoport, és 

ennyit tudunk beadni a közösbe. És ha elég sokan beadják, akkor a film nyereséges 

lesz, itt ugyanis a producerek előre finanszírozzák meg a filmet, majd utólag kapják 

vissza a beletett pénzüket. Ha nem fizet elég sok ember 1200 Ft-ot, akkor lehet, 

hogy újabb film nem készül, legalábbis ugyanabban a felállásban. 

Amikor üzletről beszélünk, akkor az előállítási költségeket – amit egyetlen fogyasztó 

sem tudna egymaga kifizetni – szétosztják a potenciálisan elérhető célcsoport tagjai 

között, és a fogyasztói ár megfizetésével bevonják őket a cél elérésébe. Ha egy piaci 

résztvevő jól csinálja a dolgát, akkor többen lesznek azok, akik készek megfizetni az 

arányaiban elenyésző részvételi költséget, és a vállalkozás nyereséges lesz. 

Ellenkező esetben, ha a célcsoportból nem lesznek annyian, akiknek még ilyen 

töredék áron is megéri a „termék”, akkor veszteséges. Amikor olyan célokról 

beszélünk, aminek ezt a részvételi díját képesek és készek is megfizetni annyian, 

amennyien az előállításához vagy fenntartásához szükséges, üzletről beszélünk. 

Amikor nem képesek rá, akkor van szükség a támogatásra. 

Mi lehet az oka annak, hogy nem képesek még egy töredék-részt sem vállalni egy 

cél megvalósulásáért? 

A leggyakoribb okok: 

1.) Maga a célcsoport egyszerűen túl kicsi ahhoz, hogy képes legyen 

kifinanszírozni az előállítási költségeket. Ez talán a leggyakoribb ok. Tipikus példája 

ennek a magyar keresztény zeneipar vagy könyvkiadás. Egyszerűen olyan kevés a 

megfelelően elkötelezett magyar keresztény ember, főképpen az életkori, 

felekezeti szűrőket is ráeresztve a célcsoportra, hogy nem lehet akkora 

példányszámban könyveket nyomni, hogy megérje, vagy olyan koncertet rendezni 

minőségi hangtechnikával, komoly rendezvényhelyszínen, hogy elegendően 

váltsanak jegyet rá, és így ne menjen csődbe a kiadó vagy a zenekar. Vagyis 

egyszerűen nincsenek elegen a célcsoportban ahhoz, hogy a részesedés vállalható 

mértékű legyen. Egy minőségi koncert szervezési költsége több tízmillió forint – de 

ha eljön párszáz fiatal, akkor üzleti alapon több tízezer forintos jegyárakat kellene 
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kifizetniük. Márpedig ez nem reális, és így senki nem jönne el a koncertre. Mi 

marad akkor nekünk? Egyrészt a színvonaltalan koncert vagy könyv – ez a 

rosszabbik megoldás, vagy a támogatásgyűjtés! Vagyis szponzorokat keresünk, akik 

ki tudják pótolni a célcsoport tehervállaló keretei és a valódi költségek közötti 

különbséget. És még itt is árnyalt a kép, mert anyagilag szponzorálni egy 

rendezvényt lehet nem anyagi jellegű ellentételezésért, például reklámért cserébe, 

ami nagyon is gyakori. Ez azonban voltaképpen keresztfinanszírozás vagy barter, 

azonban járható út, és finanszírozási szempontból mindenképpen hasznos. 

2.) A másik gyakori ok a szponzoráció bevonására, hogy a célcsoport egyáltalán 

nem képes semmiféle további teherviselésre, ezért valakinek át kell vállalnia az ő 

részesedésük költségeit. Ez kifejezetten a szociális alapú szponzoráció, aminek a 

célcsoportja a hajléktalanok, a nagyon szegények, a magukról gondoskodni nem 

tudók. Tehát a célcsoport nem alkalmas üzleti jellegű kapcsolatra. A költségek ettől 

nem csökkennek, csak más fizeti meg őket, nem a célcsoport. 

3.) A harmadik ok pedig, hogy maga a projektcél olyan jellegű, amiért nem lehet 

vagy legalábbis nem illik pénzt kérni – azonban vannak valóságos költségei, amit 

valakinek szintén ki kell fizetnie, különben nem fog megvalósulni a célkitűzés. Ez a 

másik nagy szelete a kereszténységen belül támogatandó céloknak. Ide 

tartozhatnak azok a lelki-szellemi szolgálatok, akár vendégprédikációk, akár az 

előbb említett keresztény koncertek, amiknek van útiköltsége, van eszközköltsége, 

és a támogatás által ebben a célcsoport, akik élvezik mindezek „áldásait” részt 

vállalnak a költségek hordozásában. 

Bármelyik legyen is az oka annak, hogy a költségfinanszírozást nem üzleti alapon, 

hanem támogatásgyűjtés keretében kívánjuk megvalósítani, az az alapelv, hogy 

amennyire lehet, a célcsoportunkat vonjuk be a megvalósítás terheinek 

hordozásába. Ezt lehet előre vagy utólag is megtenni, a lényeg, hogy – akármilyen 

kicsi is legyen az összeg – a hozzájárulással fejezze ki minden haszonélvező, hogy 

elkötelezett a cél megvalósulása érdekében, és ehhez a maga lehetőségei szerint 

kész is hozzájárulni. 

A célcsoport bevonásának eredménye általában az szokott lenni, hogy azok, akik 

támogatják a projektet, többet adnak annál, amit egy főre leosztva elvárnánk, és 

ezzel kiegészítik azokat, akik egyáltalán semmivel nem tudnak hozzájárulni a cél 



 
234 

eléréséhez, mert a célcsoport azon rétegébe tartoznak, akik ezt helyzetüknél fogva 

nem engedhetik meg maguknak – vagy akik a felelősségük elhárítása miatt nem 

hajlandóak részt venni a projekt terheinek hordozásában. 

Összegzésül, a közvetlenül érintett, a projektcél megvalósulásából elsőrenden és a 

legtöbbet profitáló célcsoport bevonásának létjogosultsága magától értetődő. A 

kérdés ennek a támogatásnak, a cél megvalósításában történő részvételnek az 

aránya. Ha ez kisebb, méghozzá általában jelentősen kisebb, mint amennyi a 

költségek és az összes kedvezményezett számának hányadosa, akkor nem 

fogyasztói árról, hanem támogatásról beszélhetünk. Támogatásgyűjtési 

szempontból tehát a kért részvétel nagyságának helyes meghatározása a 

legkritikusabb feladat. 

Tehát építsük be a célcsoport részvételét a támogatásgyűjtésbe is – nem is csak az 

anyagiak miatt, hanem mert ezzel már előre bevonjuk azokat, akikért dolgozunk, 

kapcsolatokat alakítunk ki velük, imádkozókat, szimpatizánsokat nyerünk, és minél 

nagyobb a közösségi, társadalmi háttér egy-egy projektcél mögött, annál inkább 

meg tudja mozgatni a nem célcsoporthoz tartozókat is! 

3. A közvetett érintettek bevonása 

Egy projektcél elérésének általában nem csupán közvetlen, hanem közvetett 

célcsoportja is van. Amikor a projekt-terv megvalósulási tervét írjuk, érdemes a 

célfához hasonlóan egy célcsoportfát is felrajzolni, ahol – minél több munkatárs 

bevonásával, egy ötletbörzésen keresztül – a lehető legszélesebb módon 

összeszedünk minden potenciálisan elérhető vagy elérni kívánt célcsoport. Fontos, 

hogy csak a projektcél szempontjából megcélzott csoportokat vegyük számba, akik 

valóban érdekeltek a cél elérésében, mert amikor célcsoportfát készítünk, akkor 

nem csupán „tömeget” gyűjtünk, hanem fókuszált és pozícionált csoportokat kell 

összeszednünk. Ez a célcsoportfa később nagyon jól felhasználható lesz a marketing 

munkában is, amikor majd értékesíteni akarjuk a projektet. 

Nézzünk példaképpen egy célcsoportfát, hogy érthető legyen, mire is gondolok. 

Mintaképpen induljunk ki egy középiskolásoknak szóló, szexuális felvilágosítást 

célzó programból, és a közvetlen célcsoportokból kiindulva szedjük össze a 

közvetett célcsoportokat is: 
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Ha van egy ehhez hasonló célcsoportfánk, (ha elkészítettük a projekt-tervezésnél, 

vegyük elő, ha nem, akkor most pótolhatjuk) akkor támogatásgyűjtési szempontból 

megnézhetjük, kik azok, akik potenciálisan bevonhatók a projekt megvalósulásának 

támogatásába is – pirossal jelöljük őket: 
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Nem minden célcsoport alkalmas arra, hogy anyagilag is támogassa a projektet, 

illetve nem is mindet célszerű bevonni, mert akkor esetleg negatívan 

befolyásolnánk a részvételüket – de akit lehet, azt érdemes megszólítani és 

érdekeltté tenni a projekt megvalósulásában. 

4. Elvi támogatók és szimpatizánsok keresése és bevonása 

Elvi támogatókon azokat értjük, akik sem közvetlenül, sem közvetve nem 

kapcsolódnak a projektcél megvalósulásához, azonban egyetértenek a célokkal, és 

készek tenni is érte.  

Gyülekezet által megvalósított missziós projektek esetében a „szimpatizánsokat” és 

elvi támogatókat legelőször a gyülekezetben érdemes keresni. A gyülekezet tagjait 

„könnyű” ráhangolni missziós jellegű célok támogatására akkor is, ha sem 

közvetlenül, sem közvetve nem érintettek, hiszen az átfogó célunk, Isten 

országának felépítése mindannyiunk közös vágya. 

Figyelni kell azonban arra, hogy a gyülekezet tagjainak forrásai sem korlátlanok! 

Ezért nem érdemes mindenkit mindenre támogatóként felkérni, mert egyrészt 
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szétforgácsoljuk a saját erőnket és az ö forrásaikat is, azon kívül egy idő után 

teljesen közömbössé válnak a felhívásaink iránt. 

Azokat nevezzük elvi támogatóknak, akik bár nem kapcsolódnak az adott 

projektcélhoz, valamilyen jól meghatározható és pozícionálható okból kifolyólag 

mégis késztetést éreznek arra, hogy részt vegyenek a projekt megvalósításában. A 

mi feladatunk, hogy ilyen kapaszkodási pontokat, „elveket” gyűjtsünk, amik mentén 

megszólíthatók és bevonhatók emberek a támogatói körbe. Ez lehet közös 

érdeklődési terület, szakmai érdeklődés, saját érintettség. 

5. Egyházon / felekezeten belüli támogatásgyűjtés 

Az „egyház” – legalábbis most nem teológiai, hanem jogi- és intézményi szinten - 

gyülekezetek szövetsége, amelynek keretében a közös teherviselés, egymás 

támogatása is meg tud valósulni. Hogy milyen mértékben, az egyházanként változó. 

Egyházon belül alapvetően három nagy forrásból meríthetünk támogatást: 

1. Központi támogatások és pályázatok 

Egyházon belüli támogatások igénybevételére szervezett módon szinte csak a nagy 

történelmi egyházaknál van lehetőség. Ennek részleteit e helyen nem tárgyaljuk, 

mert ezek felekezeten belül érhetők el, és az érintettek általában ismerik ezeket a 

lehetőségeket. 

2. Testvér- és partnergyülekezetek itthon és külföldön 

Az egyházon belül elérhető támogatások egy másik forrása a testvér- vagy 

partnergyülekezetek bevonása egy-egy missziós cél elérésbe. Ennek alapfeltétele 

az, hogy rendelkezzünk ilyen testvér- vagy partnergyülekezettel. 

Mindenekelőtt definiáljuk a kettő közötti különbséget: 

1.) Testvérgyülekezet 

Testvérgyülekezeti kapcsolaton azt a hosszú távú és folyamatos, gyülekezetek 

közötti önkéntes kapcsolatot értjük, amely elsősorban egy kölcsönös lelki köteléket 

jelent.  

Ennek tartalma lehet: 
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 az egymás életének, szolgálatainak kölcsönös megismerése és nyomon 

követése 

 az egymásért való rendszeres és nyilvános imádkozás 

 egymás szervezett, csoportos meglátogatása 

 a gyülekezetek tagjai, családjai közötti személyes, baráti kötelékek 

kialakítása és erősítése 

 közös rendezvények lebonyolítása 

 a testvérgyülekezeti kapcsolat hivatalos helyeken történő jelzése és 

kifejezése 

A testvérgyülekezeti viszony célja a közösség kiterjesztése egy másik gyülekezetre. 

Ennek a fő szempontja a kölcsönösség és a személyesség, és nem prioritás az 

anyagi érdekeltség. Nem bizonyos érdekekből vagy előnyökből születnek a 

testvérgyülekezeti kapcsolatok, éppen ezért megfigyelhető, hogy ez a fajta 

„szövetség” általában azonos súlycsoportú, jellegzetességű gyülekezetek között 

valósul meg – például két lakótelepi gyülekezet vagy két gyülekezetplántálás között. 

Bár csak egy nagyon szűk felmérést készítettünk ezzel kapcsolatban, de az is, illetve 

a személyes tapasztalataim is azt mutatják, hogy hazánkban nem jellemző a tudatos 

testvérgyülekezeti kapcsolatok felépítése és valóságos működtetése. Különösen 

nem jellemző, hogy a gyülekezetek nagyon tudatosan építenének ki ilyen 

kapcsolatokat. Ezért amelyik gyülekezetnek nincsen még testvérgyülekezete, annak 

érdemes átgondolnia ennek létjogosultságát és előnyeit.  

2.) Partnergyülekezet 

Míg a testvérgyülekezeti kapcsolat célja általában a „szervezeti” közösség 

megvalósítása, addig a partnergyülekezeti viszony kifejezetten célok elérése 

érdekében alakul ki, és általában a megvalósulásig is tart. 

Ez a leglényegesebb különbség a testvér- és a partnergyülekezetek között. 

Míg a testvérgyülekezetekre a hasonló jelleg és „súlycsoport” a jellemző, addig a 

partnergyülekezeti kapcsolatokra éppen a fordítottja. Általában nem azonos 

nagyságú és erősségű gyülekezetek között valósul meg, hanem egy erősebb, 

támogató, és egy kevésbé erős, támogatandó gyülekezet között, és itt a hasonló 
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életkörülmények sem játszanak komolyabb szerepet, mivel a partnerkapcsolat 

általában rövidebb távú és ideiglenes, és kifejezetten egy-egy cél elérésére irányul. 

Míg a testvérgyülekezeteket be lehet vonni egy-egy missziós projekt 

megvalósításába, a partnergyülekezeti kapcsolatok rendszerint kifejezetten ebből a 

célból születnek! 

A partnerség rendszerint kölcsönös, de a támogatás nem ugyanabban a formában 

valósul meg. 

Hadd hozzak megint személyes példát. A kis missziós gyülekezetünk összesen öt 

hívő emberrel indult, és nem is „engedtük”, hogy más gyülekezetekből vagy 

felekezetekből keresztények „átigazoljanak” hozzánk, mert nem keresztények 

elhalászásával akartunk gyülekezetet építeni, hanem az egyháztól távol élő 

emberek megtérése által. Az első év végére a „fenntartó mag” létszámának 15-20-

szorosára nőtt a gyülekezet látogatóinak létszáma. Az egyre bővülő 

tevékenységeink finanszírozására partnergyülekezeti megállapodást közöttünk egy 

nagyvárosi, erős gyülekezettel, a Győri Baptista Gyülekezettel, amelynek akkor épp 

nem volt lelkésze. A megállapodásunk lényege az volt, hogy mivel a mi 

gyülekezetünkben sok frissen megtért ember volt, közülük többen kábítószeres 

függőségekből szabadulva, mi havonta egy alkalommal egy „autónyian” leutazunk 

Miskolcról Győrbe, és szolgálunk a gyülekezetben és a körzetben: prédikálunk, ifit 

tartunk, bizonyságot teszünk – tehát egy hétvégét aktívan eltöltünk velük. Ezt 

kiegészítve én szintén havonta egyszer, amikor amúgy is bibliaiskolát tartok a 

városban, maradok vasárnapra is, és végzem az igehirdetési szolgálatokat. Ez volt a 

mi „részünk” ebben a megállapodásban. A győri gyülekezet pedig vállalt egy 

jelentősebb anyagi támogatást, amiből mi fenn tudtuk tartani a gyülekezeti 

klubunknak használt lakást a bérleti díjjal és a rezsivel együtt. 

Ez a partnerkapcsolatok lényege: egy erősebb gyülekezet támogat egy kisebbet, és 

ezért „cserébe” a kisebb időnként szolgálatot vállal, de legalábbis mindenképpen 

rendszeresen beszámol arról a „nagy testvérnek”, hogy hogyan és mire használta 

fel a támogatást, és milyen gyümölcsei lettek a háttérben segítséget adó 

partnergyülekezet támogatásának. 
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Egy hasznos és fenntartható stratégia 

Ha egy gyülekezet komoly támogatói bázist szeretne felépíteni, akkor a javaslatom 

a következő: 

1. Keressen testvérgyülekezetet a saját felekezetéből itthon 

2. …és külföldön; 

3. Keressen partnergyülekezetet, amely erősebb nála, és képes támogatni a 

nagyobb volumenű missziós céljainak megvalósítását – itthon 

4. …és külföldön, elsősorban tőlünk „nyugatabbra” 

5. Ezután keressen egy nála gyengébb partnergyülekezetet, amelynek a 

missziós céljait ő képes támogatni – itthon 

6. …és külföldön, elsősorban tőlünk „keletebbre”. A legcélszerűbb talán 

magyar gyülekezeteket támogatnunk például Erdélyben, Ukrajnában vagy a 

Vajdaságban. 

7. Érdemes partnergyülekezeti kapcsolatot felépíteni más felekezetű 

gyülekezetekkel is, elsősorban közös rendezvények és missziós projektek 

megvalósítására – kifejezetten regionálisan, a saját városunkban vagy 

régiónkban 

A listához annyi magyarázatot fűznék, hogy úgy illik betölteni a krisztusi szeretet és 

az egyenlőség törvényét, hogy ha mások nekünk segítenek a terheink 

hordozásában, mi is segítsünk másokat az ő terheikben és szükségeikben. Ez a 

bennünket támogató partnergyülekezet szemében is pozitív visszajelzés, és Isten is 

egészen biztosan honorálni fogja az áldozatunkat. Azonban arra figyeljünk, hogy ne 

az erősebb partnergyülekezetünk adományából küldjünk tovább a mi 

szponzoráltunknak, mert az megint nem lenne túl becsületes! Amit kérünk és 

kapunk a bennünket támogatóktól, azt arra fordítsuk, amire kértük és kaptuk! Ez 

alapvető támogatási alapelv, amit ha nem tartunk be, és kiderül, összeomlik a 

hitelességünk, és elveszítjük a támogatóinkat! Tehát a szükségeink betöltésére 

keressünk bennünket támogatókat, és a saját forrásaink és lehetőségeink 

„tizedével” pedig szolgáljunk nálunk nehezebb helyzetben lévőket! 

Hogyan érdemes testvér- és partnergyülekezetet keresni? 

Csak egy gyors lista a javaslatokról, tanácsokról: 
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 mindenképpen a meglévő személyes kapcsolatokra építsünk, és elsősorban 

a lelkész és a vezetőségi tagok más lelkészekkel és vezetőségi tagokkal való 

minél szorosabb kapcsolataira. 

 olyan gyülekezeteket keressünk, amelyek rendszeres és közösségi 

meglátogatása reálisan vállalható – vagyis először ne amerikai vagy afrikai 

gyülekezetekben gondolkozzunk! 

 minél több a közös kapcsolódási pont, annál könnyebben 

kezdeményezhető és tartható fenn ilyen kapcsolat 

 ha van valamilyen sajátossága a gyülekezetünknek, ezt érdemes figyelembe 

venni – például sok a kisgyermek, erőteljes drogprevenciós szolgálatot 

végzünk, stb. 

 minél több információt szerezzünk be a potenciálisan szóba jöhető 

gyülekezetekről, lehetőleg a hosszú távú terveikkel együtt 

 mindenképpen „válogassunk” – vagyis ne az első lehetőségre mondjunk 

igent, hanem a legjobbnak tűnő lehetőségre! Ezt persze Isten vezetése is 

befolyásolhatja! 

 alakítsuk ki az egymás folyamatos informálására szolgáló csatornákat, és 

tegyük elkötelezetté egymást a rendszeres és tartalmas kommunikáció 

iránt. Olyan partnereket keressünk, akik készek ezt vállalni! 

 a döntéseink előtt kérjük ki gyülekezetünk kulcsembereinek és tagjainak is 

a véleményét a választásunkról 

3. Egyházi alapítványok támogatása 

Az erős felekezeti határok miatt erre ugyanaz vonatkozik, mint az egyházak 

központi elosztórendszerére: szinte csak a felekezethez tartozó gyülekezeteknek és 

szervezeteknek van esélyük megpályázni ezeket a lehetőségeket. Sajnos még 

kiforratlan és nem általános az ilyen jellegű, felekezetet átfogó tevékenységű 

alapítványok működése, de van rá példa. Ezek általában szakmai jellegű programok 

megvalósítására irányulnak (például diakónia), vagy regionálisan nyújtott, 

egyházmegyei, egyházkerületi támogatások. 
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6. Az egyetemes egyház támogatása 

1. Missziótársaságok 

A missziótársaságok célja, hogy általában gyülekezetektől, és sok esetben 

felekezetektől függetlenül szolgálják a kereszténységet – elsősorban szakmai, 

célcsoportbeli, regionális vagy egyéb jellegű specializálódás keretében. A 

missziótársaságok általában nem pénzbeli támogatás tudnak nyújtani (azt inkább 

igénylik), hanem kifejezetten immateriális forrásokat tudnak megnyitni a velük 

együttműködő gyülekezetek, szervezetek számára. Vagyis egy missziótársaság 

bevonása egy projektcél megvalósításába általában nem pénzbeli bevételt jelent a 

finanszírozás tekintetében, hanem pénzbeli megtakarítást azon erőforrások, javak, 

anyagok, emberi erőforrások által, amit a missziótársaság biztosítani tud, és így 

annak költségei megspórolhatók. 

Mit kaphatunk tőlük? 

Mielőtt jelentéktelennek gondolnánk ezt a támogatási forrást, érdemes számba 

venni, milyen jellegű támogatásokat kérhetünk missziótársaságoktól: 

 könyveket, kiadványokat, külön is megjegyezve, hogy például Bibliákat 

 technikai eszközöket – általában kölcsön vagy bérbe (hangosítás, projektor, 

színháztechnika, rendezvénysátor, tehergépjármű, stb.) 

 speciális ismereteket és képességeket 

 szolgálókat különböző területeken: előadókat, zenészeket, művészeket, 

speciális szakmai tanácsadókat, fizikai munkásokat, egyszóval emberi 

erőforrásokat 

 kapcsolatokat – és ez rengeteget számít! Egy missziótársaságnak sok 

esetben kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere van, amit felajánlhat akár 

testvér- és partnergyülekezetek, akár konkrét támogatások kereséséhez is 

 épületeket, amibe a konferenciahelységtől a nyaralóig minden belefér 

 nemzetközi szervezetek segíthetnek olcsó vagy ingyenes külföldi 

szálláslehetőségeket is biztosítani a kapcsolatrendszerükön keresztül 

 képzési- és segédanyagokat különböző szolgálatok végzéséhez 

 képzéseket, felkészítéseket, akár személyes mentorlást 

 kommunikációs, informálási- és „reklámlehetőséget” 



 
243 

 az általuk (akár helyettünk is) megvalósított rendezvényeken való részvételt 

Hogyan dolgozzunk velük? 

Néhány tanács a missziótársaságokkal történő együttműködésre: 

 a missziótársaságokkal való együttműködés „erkölcsi minimuma”, hogy 

támogassuk őket. Természetesen sok helyen ez nem feltétele a 

segítségnyújtásnak, de így illik egymásról gondot viselnünk, tehát ez legyen 

egy követendő alapelv gyülekezetek részére.  

 a missziótársaságok által nyújtott segítséget írásban is igazoljuk vissza! 

Számoljunk be a segítségükkel megvalósult projekt eredményeiről, 

különösen azokon a területeken, amely őket közvetlenül is érintette. 

 küldjünk nekik köszönőlevelet minden nekünk nyújtott támogatás után. 

Ennek az a jelentősége, hogy a missziótársaságoknak is el kell számolniuk a 

tevékenységükkel és a rendelkezésükre bocsátott források felhasználásával 

a saját támogatóik felé. A referencia- és köszönőlevelek jelentősen 

segíthetik ebben, illetve a saját támogatásgyűjtési munkájukban is a 

társaságokat. 

 ha jelentősebb támogatást szeretnénk kérni, vagy részvételt kívánunk 

biztosítani nekik a projektcél megvalósulásában, érdemes minél korábban 

behívni őket a tervezés és előkészítés folyamataiba is, mert tapasztalatuk 

és széles kapcsolatrendszerük segítségével már a tervezést is pozitív módon 

tudják befolyásolni és erősíteni 

 lehetőleg minden hivatalos kommunikációnkban tüntessük fel őket, mint 

támogatóinkat – ezzel referenciaként viszonttámogatjuk őket 

Missziótársaságok reprezentatív listája 

Tervezünk egy átfogó online adatbázist a magyar missziós szervezetekről, de 

jelenleg még egy ilyen témájú, tematikus lap.hu oldal sincsen. Ezért most inkább 

csak látókör tágítási céllal egy reprezentatív listát adunk kifejezetten szakmai 

és/vagy célcsoportbeli specifikációk bontásában, hogy ha már keresgélni kell, 

legyen egy kiindulási alapunk. A lista másik nagy haszna, hogy felnyithatja a 

szemünk arra, mennyi olyan területe van a saját gyülekezeti életünk és 

missziómunkánk végzésében, amelybe ezek a társaságok és szervezetek valóságos 

segítséget tudnak nyújtani, gazdagítani és erősíteni tudnak bennünket, és nem 
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utolsó sorban általuk akár költségkiadásokat, vagyis valóságos forintokat 

takaríthatunk meg. 

Íme, egy reprezentatív lista három fontos területről, amelyekben segítséget 

kérhetünk – például az alábbi szervezetektől: 

Gyerekmunka 

 Vasárnapi Iskolai Szövetség - VISZ 

 Biztos Szikla program - Fiatalok Krisztusért - Youth For Christ 

 Palánta Gyermekmisszió 

 Életrevaló gyerekmisszió (Románia) 

 Napraforgók evangéliumi játszóház 

 Rema - Reménység Magjai Alapítvány 

Ifjúsági munka 

 Fiatalok Krisztusért - Youth For Christ 

 KIE - Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 

 WOL - Élet Szava Táborok 

 Országos Ifjúsági Misszió 

 MEKDSZ – Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség 

 REFISZ - Református Fiatalok Szövetsége 

 FÉK – Fiatalok az Élet Küszöbén - Timóteus Társaság Alapítvány 

 ALPHA – Ifi Alpha 

 Dünamisz – képzések 

 MEVISZ - Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 

 KIMA - Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 

Lelkigondozás 

 ELLEL Ministries 

 MenTő Mentáliroda 

 Válóháló 

 Gyökössy Intézet  

 Bibliai Házassággondozó Szolgálat 

http://www.visz.org/
http://www.biztosszikla.hu/
http://palantamisszio.hu/
http://www.gyermekmisszio.hu/index.php
http://www.napraforgokjatszohaz.hu/
http://www.remaalapitvany.hu/
http://yfc.hu/
http://www.kie.hu/portal/
http://www.eletszava.org/
http://www.ifjusagimisszio.hu/
http://www.mekdsz.hu/
http://www.refisz.hu/
http://www.fek.hu/FEK/nyito.html
http://alphakurzus.hu/uj-kurzus-inditasa/milyen-kurzusokat-indithatsz/ifjusagi-alpha-kurzus/
http://www.c3.hu/~dunamisz/
http://www.mevisz.hu/
http://www.kima.hu/
http://ellel.hu/
http://huc.adventista.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1054&Itemid=2
http://www.valohalo.hu/
http://gyokossyintezet.hu/
http://www.bhsz.hu/
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2. Keresztény „szakmai” szerezetek, szövetségek 

A keresztény szakmai szövetségek egy része tulajdonképpen missziótársaságként 

működik. Azonban vannak olyan, elsősorban szakmai szövetségek, amelyek az 

adott szakma keresztény művelőit fogja össze – például keresztény orvosok, 

keresztény pedagógusok, stb. Az ilyen szakmai szövetségek elsősorban a 

missziótársaságokhoz hasonló módon és eszközökkel tudnak segíteni, ritkán 

közvetlenül pénzben. A legvalószínűbb, hogy a projektekhez szükséges szakmai 

háttérben, illetve esetleg a hozzájuk szükséges szakemberek és tanácsadók 

biztosításával tudnak támogatni bennünket – ami különösen pályázatok szakmai 

hátterének biztosításánál néha akár „életmentő” is lehet. A velük való 

együttműködésre is ugyanaz jellemző, ami a missziótársaságokra. 

Szakmai szövetségek listája 

Íme, néhány keresztény szakmai szövetség példaképpen: 

 Keresztyén Tűzoltók Baráti Köre 

 Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

 Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 

 Magyar Keresztény Internet Egyesület 

 Keresztény Vasutasok Egyesülete 

 Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 

 Magyar Katolikus Jogászok Egyesülete 

 Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 

3. Keresztény üzletemberek és cégvezetők támogatása 

Gyülekezeteink sokkal nagyobb erőforrásokat rejtenek magukban, mint amit a 

legtöbb gyülekezeti vezető sejt és kihasznál. Pedig Isten embereket bocsát a 

rendelkezésünkre, hogy az általuk biztosított lehetőségekkel Isten országát építsük, 

és az evangélium minél többekhez eljuthasson. 

Amíg a gyülekezet vezetősége nem tekint egy kicsit szervezetfejlesztői- és 

menedzserszemlélettel is az általa vezetett gyülekezetre – amely nem csupán 

Krisztus természetfeletti Teste, hanem egyúttal egy földi viszonyrendszerben is 

létező emberi, jogi, gazdasági, társadalmi intézmény is, addig nincs is tisztában 

ezeknek a forrásoknak a mértékével. Vagyis egy szakmai vezetőség – például – 

http://www.ktsz.siteset.hu/index.php
http://www.keesz.hu/
http://komt.hu/
http://www.kereszteny.hu/mkie/
http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=10272&catid=126%3Agyulekezetihirekarchivum&Itemid=341&lang=hu
http://www.kloe.info.hu/allasfoglalas.html
http://www.katolikusjogasz.hu/
http://www.makusz.hu/
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felméri, hogy a gyülekezetének tagjai között, illetve azok közvetlen 

kapcsolatrendszerében milyen típusú, milyen szintű és milyen mértékű 

elkötelezettséggel bíró vezetők, üzletemberek, szakemberek vannak, és épít is 

rájuk! *Ilyen jellegű komplex gyülekezeti átvilágításban és a vezetőség menedzser-

szemléletű felkészítésében az APCSEL29 szívesen áll a gyülekezetek 

rendelkezésére!+ 

Amikor támogatásgyűjtésről beszélünk, akkor mindig vannak a teljes támogatói 

„képletben” úgynevezett kulcsemberek. Rájuk az jellemző, hogy jelentősebb 

források felett diszponálnak, vagy jelentős mobilizálható kapcsolatrendszerrel 

rendelkeznek, és (!) elég erősen el is kötelezettek a projekt és/vagy a szervezet felé. 

A cégvezetők, üzletemberek gyakran vannak ilyen kulcspozícióban. Ők azok, akik 

általában túl elfoglaltak, túlságosan kötött az életritmusuk, nagy a civil életükben 

hordozott felelősségük, éppen ezért közvetlenül nehezen vonhatók be intenzíven a 

gyülekezeti életbe vagy a missziós projektek megvalósításába. Azonban az üzleti 

potenciáljukat szívesen bocsátják az általuk támogatott projektek megsegítésére.  

Fontos azonban tudnunk azt, hogy az üzletemberek – éppen a szakmájukból és a 

felelős pozíciójukból kifolyólag – általában projektszemlélettel tekintenek a 

gyülekezetben megvalósuló, vagy missziós célokra, és pillanatok alatt át tudják látni 

egy projektcél létjogosultságát, realitását és megvalósíthatóságát. Éppen ezért 

kidolgozatlan, gyenge projektekkel, felkészülés nélkül nem is érdemes komoly 

üzletemberek megszólítani! Azonban ha magunk mellé tudjuk állítani őket, az 

nagyon jelentős támogatást jelent! 

Már említettem, hogy jómagam eddigi több mint tizenöt éves szolgálatom során 

legnagyobb részt tanítói szolgálatot végeztem. Isten erre hívott el, és ez egyben a 

szenvedélyem is. Éveken keresztül tartottam egy-másfél-kétéves bibliaiskolákat, 

nem is csak itthon, hanem Erdélyben, Ausztriában is, szinte majd minden 

jelentősebb felekezet lelkészeinek tartottam tréningeket, előadásokat, bibliaiskolai 

anyagokat állítottam össze, összeállítottam pár szakmai segédkönyvet lelkészeknek, 

létrehoztam az ország – valószínűleg – legnagyobb szakmai adatbázisát, és 

mindemellett ógörög bibliai lexikon megírásában vettem részt, és lefordítottam a 

teljes újszövetséget is az egyik bibliatársulat felkérésére, és persze szolgáltam a 

gyülekezeteimben. Egyszóval kifejezetten „szolgáló” életet éltem, és az utóbbi pár 

évtől eltekintve elsősorban „főállású misszionáriusként” dolgoztam. Ezeket az 
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éveket azonban jelentősen meghatározta két „üzletember” – mindkettő a komoly 

keresztény elkötelezettségéből fakadóan, és az irántam való személyes bizalomtól 

és szeretettől vezérelve, szó szerint több millió forinttal támogatta a szolgálataimat. 

Egyikük szokta mondogatni, hogy az én feladatom, hogy írjam az anyagokat és 

tanítsak, az övé, hogy támogasson engem. Mindezt nem dicsekedésből írtam le, 

hanem egyrészt őszinte hálával, hogy Isten megajándékozott két ilyen nagyszerű 

ember barátságával és támogató szeretetével, másrészt pedig hogy érzékeltessem, 

milyen sokat jelent egy vagy két üzletember jelenléte egy szolgálat 

kibontakozásában és megvalósításában! 

És még valami: ha sikerül meggyőznünk egy komoly üzletembert arról, hogy méltók 

vagyunk a bizalmára, hogy meg tudtuk valósítani azt a projektet, aminek a 

támogatására felkértük, akkor általában olyan bizalmi tőkét kovácsolunk, amely 

hosszú távon végigkísérheti a szolgálatainkat, vagyis újabb és újabb célok elérésébe 

tudjuk őket bevonni. 

Keresztény üzletemberek szövetségei 

A keresztény üzletembereknek vannak felekezeti és felekezetközi szövetségei is. 

Azonban arra figyelnünk kell, hogy az ilyen szövetségek elsősorban szakmai 

szövetségek, és nem valamiféle támogatásgyűjtési aranybánya, amit 

„lerabolhatunk”, amikor pénzre van szükségünk. A szövetségek ilyen jellegű 

„kihasználására” nagyon érzékenyek a vezetők. Azonban ha nem csupán kérni, 

hanem adni is akarunk, ha hosszú távú kapcsolatokban gondolkodunk, és 

elsősorban személyes kapcsolatokban gondolkodunk, akkor az ilyen típusú vezetői 

szövetségeknek „érdemes” a tagjává válni. Elsősorban a rengeteg felgyűlt és 

töményen igénybe vehető, kifejezetten vezetéssel kapcsolatos szakmai 

tapasztalatok óriási segítséget és biztonságot adhatnak a missziós projektjeink 

kidolgozásában, még akkor is, ha anyagi támogatást a szövetségtől közvetlenül nem 

is kapunk. 

A három legjelentősebb üzleti szövetség hazánkban: 

1. ÉRME Üzleti Hálózat: www.ermehalo.hu  

2. Keresztény üzletemberek és Vezetők Társasága – KEVE Társaság: 

www.keve.org  

http://www.ermehalo.hu/
http://www.keve.org/
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3. FGBMFI (Full Gospel Business Men’s Fellowship International), vagyis a 

Teljes Evangéliumi Üzletemberek Nemzetközi Szövetsége: www.fgbmfi.hu  

7. Céges szponzoráció 

Az általunk készített felmérésben, amely gyülekezetek és missziós szervezetek 

támogatói kultúrájának és hátterének feltérképezésére szolgált, mindössze 

egyetlen olyan gyülekezettel találkoztunk, amely élt a céges szponzoráció 

lehetőségével.  

De mit is jelent a céges szponzoráció? 

Amikor egy vállalat elér egy bizonyos fejlődési szintet, ismertséget és anyagi illetve 

üzleti nagyságot, már nem csupán termékben és profitban kell gondolkodnia, 

hanem társadalmi ismertségben és támogatottságban is. Ha egy vállalatnak már 

van Public Relations tevékenysége, és van kidolgozott stratégiája, programja és 

kerete a társadalmi felelősségvállalásra, az azt jelenti, hogy támogatóként is 

megjelenhet az iparágától teljesen független, közösségi és társadalmi elismertséget 

jelentő rendezvények, projektek, fejlesztések szponzoraként. Gyorsan le is kell 

szögeznünk: Magyarországon ez leginkább a nagyvállalati és multinacionális 

szférára vonatkozik, a kis- és középvállalkozások szintjén sajnos még jelentős 

elmaradás van marketing, PR és CR (civil relations) területeken. 

Az üzleti világ ilyen típusú szponzorációs tevékenysége megfigyelhető a művészetek 

és sportrendezvények támogatásában – elég, ha csak arra gondolunk, hogy nincs 

olyan focimez vagy Forma 1-es versenyautó, amelyen a legnagyobb embléma ne 

egy multi logója lenne. 

Az üzleti világ szereplői tisztában vannak azzal, hogy miután átlépnek egy 

láthatatlan növekedési határvonalat, ki kell terjeszteniük a tevékenységi körüket 

olyan területekre is, amelyek nem tartoznak a közvetlen vállalati 

tevékenységeikhez. Arculatot, divatosabb szóval brand-et kell építeniük, amihez 

elsősorban arra van szükségük, hogy minél többen megismerjék őket. A brand-

építés egyik módja a reklám- és marketing tevékenység, a másik pedig a társadalmi 

szerepvállalás, aminek szintén van egyfajta reklám-jellege, azonban ezt a 

„reklámköltséget” a cégek nem közvetlenül fordítják saját maguk népszerűsítésére 

http://www.fgbmfi.hu/
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(reklámtevékenység finanszírozásával), hanem közvetett módon, emberek és 

közösségek támogatása révén. 

Mit kell tudnunk a céges támogatásokkal kapcsolatban? 

Van néhány nagyon fontos elvi és gyakorlati alapelv, amivel mindenképpen 

tisztában kell lennünk ezen a téren: 

1.) A két alapvető döntés 

A legelső döntés kétszeresen is a miénk, mint akik támogatást akarunk kérni vagy 

gyűjteni.  

A legelső alapkérdés: egyáltalán akarunk-e cégektől pénzt kérni? 

Korábban volt már szó a támogatásgyűjtést kísérő tévhitekről, amelyek közül az 

utolsó az volt, hogy mindegy milyen forrásból érkezik a pénz, fogadjuk el, tehát a 

cél szentesíti az eszközt. Erre a válaszunk kategorikus „nem” volt! Ez ugyan nem 

jelenti azt, hogy vállalatoktól nem lehet pénzt elfogadni - azonban mérlegelnünk 

kell, hogy amit a vállalat kér a szponzorációért cserébe – mert valamit mindig fog 

kérni! – az belefér-e a támogatandó cél profiljába. Vagyis egy gyülekezet vagy 

missziós szervezet által fenntartott szociális étkeztetésben megvalósuló ingyenes 

ételosztásnál, ha ott van egy élelmiszergyártó cég molinója vagy emblémázott 

műanyag tálcája, az valószínűleg semmiféle negatív hatással nem lesz a projektre 

nézve. Azonban egy evangélizációs istentiszteleten a szószék fölött kirakott vállalati 

molinó már meglehetősen abszurd módon hatna. 

Tehát az első komoly döntés, hogy a tervezett projektünk profiljába belefér-e 

egyáltalán bármiféle céges szponzoráció, illetve annak a minimálisan elvárt 

„honorálása” a brand megjelenésének biztosításával. Ha belefér, ha valós 

segítséget jelentene a támogatás, és nincsen valamiféle különlegesen nyomós 

okunk rá, akkor ne mondjunk le róla valamiféle hamis kegyességi vagy teológiai 

megfontolásból csak azért, mert ők „nem hívők”. Ha nem a „templomi kultusz” 

fenntartásába segédkeznek, hanem mondjuk ételt adnak, hogy Jézus 

evangéliumával együtt kioszthassuk a rászorulóknak, akkor munkálkodjunk együtt 

egy jó cél érdekében! 
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A másik kiinduló kérdés, hogy ha az elsőre igent mondunk, és elvileg lehetővé 

tesszük a céges szponzoráció felhasználását, akkor kikkel kötünk megállapodást. 

Vagyis valamilyen szempontrendszer alapján meg kell szűrnünk a lehetőségeinket – 

mielőtt még ők szűrnének meg bennünket, amikor felkeressük őket a többi hozzánk 

hasonló, támogatást remélő szervezet között. 

Két alapvető szűrőt használhatunk erre a célra: 

1. A vállalat értékrendje, magatartása, megítélése felvállalható-e egy 

keresztény gyülekezet vagy szervezet számára? 

2. A vállalat profilja bármilyen szempontból kapcsolatba hozható-e a tervezett 

projekt céljával? 

Ha mindkét kérdésre pozitív válaszokat kapunk – és gyorsan hozzáteszem, hogy 

ennek alaposan utána kell járni! – akkor érdemes mérlegelni a szponzoráció 

lehetőségét. 

2.) Az összeférhetetlenség problémájának kivédése 

A nagyobb vállalatok társadalmi szerepvállalását belső etikai kódex és működési 

stratégia határozza meg, ami nagyon részletesen ki van dolgozva. Ennek egyik 

kiinduló alapelve a legtöbb vállalat esetében az, hogy a vállalat nem támogat(hat) 

semmilyen politikai és vallási célú projektet – így sem pártot, sem egyházat! 

Mit lehet akkor tenni, ha ez a kiindulási helyzet?! 

Ezt a kérdést én is feltettem multinacionális cég támogatásokat elosztó keresztény 

osztályvezetőjének, aki azt mondta, hogy bár ő maga dönthet arról, hogy a cége kit 

szponzorál, mégsem választhatja a saját gyülekezetét sem. Azonban ha a 

támogatandó partner nem egyház vagy gyülekezet, hanem egy alapítványt, és 

átfogalmazza a projektjét úgy, hogy az elsőrenden ne vallási jellegű legyen, akkor az 

már nem összeférhetetlen a vállalat szponzorálási politikájával. 

Ez azonban megint azt jelenti, amit az előző pontban is láttunk már: hogy céges 

szponzorációra nem minden missziós projekt alkalmas. Mérlegelnünk kell, hogy 

átfogalmazható-e annyira egy missziós projekt, hogy a kimondottan keresztény 

tartalom a támogatás megszerzése érdekében ne sérüljön – elvégre nem 
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hazudhatunk! Ne felejtsük: a cél nem szentesít minden eszközt. Azonban vannak 

olyan gyülekezetek, missziós szervezetek által végzett projektek, amelyek igenis 

alkalmasak lehetnek céges szponzorálásra, akár olyan áron is, hogy azon a cég 

brand-je is megjelenhessen. Ne felejtsük azonban a korábbi feltételeket: csak akkor 

és csak olyan céget kérjünk szponzorálásra, amelynek az értékrendje és termékei is 

felvállalhatók keresztény értékrend alapján is, és amelynek profilja illeszkedik a 

támogatandó projekt profiljához. 

Néhány példa, amit érdemes átgondolni: 

 szociális jellegű szolgálatok, ételosztással kapcsolatosan – élelmiszercégek, 

vendéglők és pékségek bevonása (például a megmaradt ételek kiosztása) 

 szociális jellegű szolgálatok, beteglátogatással és ellátással kapcsolatosan – 

gyógyszercégek bevonása 

 szociális jellegű szolgálatok, ruhaosztás – ruházati (gyártó) cégek, a selejtek 

elkérése kiosztásra (a boltok nem rendelkeznek a selejtekkel!) 

 gyermekprogramok – játékcégek bevonása 

 filmklub – például helyi videotéka vagy filmforgalmazó bevonása 

 nagyobb tömegeket elérő vagy megmozgató rendezvények – médiacégek 

bevonása, elsősorban helyi sajtó, rádió, televízió, internetes portálok 

 sport-rendezvények – ezt kimondottan előszeretettel támogatják még a 

multik is 

 felzárkóztatás, tehetségkutatás- és gondozás, tanulmányi utak és 

ösztöndíjak – nagyvállalatok és multik 

Külön alapítvány a céges szponzoráció számára:  

Gyülekezeteknek mindenképpen alapítványon keresztül van esélyük vállalati 

szponzorokat találni, mert egyházként a legtöbb vállalat eleve elutasítja őket. 

Missziótársaságoknak, amelyek általában eleve alapítványi vagy egyesületi 

formában működnek, a szervezeti formával nem lenne problémájuk, de a legtöbb 

keresztény szervezet nevében és alapító okiratában bele vannak fogalmazva az 

Isten, Jézus, keresztény vagy misszió kifejezések, amelyek azonnal vallási 

szervezetté teszik őket a vállaltok szemében. Sokszor a célt még támogatnák is, de 

a megvalósító nyílt keresztény identitása miatt nemet kell mondaniuk a felkérésre. 

Tudnunk kell, hogy ez nem valamiféle „szellemi támadás” vagy „nyílt ördögi 

mesterkedés”, hanem egyszerűen a társadalmi berendezkedésünkből fakadó 
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gazdasági viszonyulás, amelynek az alapja egyfajta (jól vagy rosszul értelmezett, ez 

más kérdés) esélyegyenlőségi illetve elfogulatlansági hozzáállás. Lássuk ezt így, 

ahelyett, hogy túlszellemiesítenénk a dolgokat. Aki ezt így el tudja fogadni, annak 

lenne egy javaslatom, amely a 2010-es támogatásgyűjtési tréningünk során, a 

fórumbeszélgetésben merült fel, pontosan ezzel a kérdéssel kapcsolatban: 

Azok a gyülekezetek és missziós szervezetek, amelyek jelentős munkát végeznek 

olyan területeken, amelyek nem kötődnek direkt módon az egyházhoz vagy az 

evangéliumhoz, hanem a kereszténység úgy jelenik meg bennük, hogy a munkát 

elvégző személyek keresztények, és személyes bizonyságtételük által töltenek be 

missziós küldetést és célokat is, azok jegyezzenek be egy külön alapítványt vagy 

egyesületet erre a célra. Ennek sem a neve, sem az alapító okirata ne tartalmazzon 

nyílt utalásokat egyházra vagy Jézus Krisztusra, legfeljebb „keresztény 

értékrendre”, a fókusza irányuljon hivatalosan is a projekt céljára, és ezzel a 

nonprofit szervezettel kopogtassanak a cégek ajtaján. Az előző pont listájában 

található tevékenységek mind alkalmasak erre a célra! Nonprofit szervezet 

bejegyzése jelenleg illetékmentes, nem szükséges hozzá (bár javasolt) ügyvédi 

közreműködés sem, tehát nem jelent túl nagy megterhelést a szervezetre nézve. 

Az, hogy nálunk egy gyülekezetnek legfeljebb csak egy-két alapítványa van, az 

inkább a jogi/gazdasági ismeret- és tapasztalathiányunk függvénye, és nem 

valamiféle hivatalos korlátozás. 

Hadd mondjam el motiváló példaként, hogy az egyetlen Európában dinamikusan 

növekvő és egyre jelentősebb gyülekezet, a kijevi Embassy of the Blessed Kingdom 

of God for all Nations gyülekezet éppen ennek köszönheti a növekedését. Ez egy 

olyan gyülekezet, amelynek akkor, amikor 15.000 tagja volt, 3000 különböző 

társadalmi, szociális nonprofit szervezetet alapított és működtetett! Vagyis 

gyakorlatilag minden öt gyülekezeti tagra jutott egy alapítvány! 

3.) A céges szponzoráció alapelvei 

Csak a legfontosabb alapelvek – a támogatás értékesítését és prezentálását ugyanis 

a későbbiekben részletesen is bemutatjuk. 

1. Céges szponzorációnál mindig regionálisan gondolkodjunk! Vagyis 

legelőször és elsősorban helyi cégeket, illetve helyi telephellyel, fiókkal 

rendelkező országos vagy multinacionális cégeket szólítsunk meg! 
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2. Személyes kapcsolat nélkül szinte lehetetlen „bejutni” a támogatandók 

körébe! Ezért igyekezzünk nagyon széleskörűen felmérni a saját és a 

gyülekezetünk kapcsolatrendszerén keresztül elérhető vállalkozásokat, 

illetve amikor célirányosan szeretnénk egy céget megszólítani, próbáljunk 

találni személyes kapcsolódási pontot hozzájuk. Ha nincs ilyen, akkor 

érdemes valamilyen módon felvenni velük a kapcsolatot előbb más ügyben, 

és nem azonnal a támogatáskéréssel nyitni. 

3. Mindig egyeztessünk előre időpontot, a megfelelő, döntéshozatalban is 

jogosult személlyel! Ez néha nem is egyszerű feladat, de a vállalatok 

honlapján, esetleg telefonkönyvben utána lehet nézni, kinél érdemes 

érdeklődni. Ha nem tudjuk így sem kideríteni, érdemes felhívni a 

titkárságot, és náluk megkérdezni, hogy szponzorálással kapcsolatban kit 

kell keresni, és egyúttal időpontot is egyeztetni az illetékessel. 

4. Mivel a legtöbb vállalat tárgyéves tervezési ciklusokban dolgozik, ezért jó, 

ha tudjuk, hogy a legtöbb vállalat decemberben vagy januárban dönt az 

éves szponzorációs keret legnagyobb részének felhasználásáról! Tehát 

érdemes úgy időzíteni a támogatásgyűjtés megvalósítását, hogy a 

szeptember-november közötti időszakban tudjunk prezentálni, hogy a 

döntéshozatal előkészítéséhez szükséges információk időben 

rendelkezésére álljanak a vállalatoknak. Érdemes egyébként erről is 

tájékozódni, mert különben a benyújtott támogatási kérelmünket csak a 

jövő évi kiválasztásnál tudják majd figyelembe venni. Éppen ezért rövid 

távú vagy krízis-finanszírozásnál nagyobb vállalatokra ne számítsunk 

támogatókként, mert nálunk a támogatott célok kiválasztásának folyamata 

általában időigényes! 

5. Tudnunk kell azt is, hogy a céges támogatások általában nem névleges vagy 

kis összegű támogatások, és nem is olyan projektekre irányulnak, amelyek 

néhány tízezer vagy százezer forintból valósulnak meg. Legalábbis a nagy- 

és multinacionális vállalatok jellemzően a jelentősebb projekteket részesítik 

előnyben – azokkal viszont bátran próbálkozzunk, ha a profiljaink 

találkoznak. 

6. A nagyobb vállalatok szponzorálási alapelveit általában a honlapjaikon is 

megtalálhatjuk, „Társadalmi felelősségvállalás vagy szerepvállalás” 

menüpontokban, esetleg PR (Public Relations) vagy CR (Civil Relations) 

címszavak alatt. Mintaként csak egyetlen oldal (MOL), amit érdemes 
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áttekinteni, főképpen a részletessége miatt, ebből sok alapelv és hozzáállás 

leszűrhető a vállalati szponzorálással kapcsolatban: 

http://mol.hu/hu/a_molrol/tarsadalmi_szerepvallalas 

7. Nagyon komolyan készüljünk fel, mert a vállalati szponzorálás megszerzése 

bizony kőkemény tárgyalások eredménye lesz! Be kell tudnunk bizonyítani, 

hogy: 

 a szervezetünk hiteles 

 hogy a projektünk valós szükségeket tölt be 

 hogy életképes és megvalósítható 

 hogy képesek is vagyunk sikeresen megvalósítani 

 és hogy a vállalatnak megéri támogatnia 

8. Készüljünk fel rá, hogy céges szponzorációt illetően szinte soha nem 

döntenek azonnal, illetve egyetlen találkozó / tárgyalás után! A 

kérelmünket ki fogják elemezni, hogy hiteles és életképes-e, 

összeegyeztetik a vállalat PR / CR stratégiájával, és beillesztik a 

szponzorálási költségvetésbe is. Tehát ne számítsunk pár napos 

ügyintézésre! 

9. Vállalatok szinte csak hivatalos megállapodás, szerződés keretében 

vállalnak szponzorációt, aminek az általános feltételei: 

 hivatalos adományigazolás kiállítása a pénzbeli és a 

természetbeni adományokról (ez utóbbiak értékét általában az 

adományozó szokta meghatározni) 

 a támogató karitatív magatartásának nyilvános kifejezése és 

képviselete – a szerződésben meghatározott módokon 

 folyamatos és részletes írásbeli tájékoztatás az adományok 

felhasználására vonatkozóan 

 az adományozó általában kiköti a szerződésben, hogy bármikor 

jogosult az adományok felhasználásának ellenőrzésére – ami 

jelenti egyrészt a megvalósítás ellenőrzését, másrészt a 

könyvelés ellenőrzését is (a rá vonatkozó adatok, számlák 

bekérésével) 

http://mol.hu/hu/a_molrol/tarsadalmi_szerepvallalas
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4.) A szponzorálási ajánlat 

Mivel a vállalatok alapvetően projektekben gondolkodnak, és ennek megfelelő 

„szemüvegen” keresztül néznek minden szponzorálási lehetőségre is, alapvetően 

kétféle módon érdemes tőlük konkrét támogatást kérni: 

1.)  A támogatás kérése – övék a kezdeményezés 

Ha ezt az utat választjuk, akkor a tárgyalási menetrend valahogy így néz ki: 

1. Felvázoljuk a projekt célkitűzéseit és hasznosságát 

2. Bemutatjuk a vállalat kapcsolódási pontjait 

3. Bemutatjuk a megvalósítás pilléreit 

4. Felvázoljuk a megvalósítás forrásigényeit 

5. És megkérdezzük, hogy a vállalat melyik forrás vagy szükséglet 

betöltésében tud szerepet vállalni 

Ebben a rendszerben a vállalat maga tesz javaslatokat arra, hogy milyen módon és 

milyen mértékben tudja és akarja támogatni a projektet. Ez alapvetően nyílt 

kérdésfeltevés, nem korlátozzuk a vállalat döntési lehetőségeit. Az az előnye is 

megvan, hogy mivel nincs alsó határ sem, nagyon kevés vállalat fog üres kézzel 

elutasítani – természetesen ha az összes korábbi feltételnek megfelel a projektünk, 

amiről a megelőző fejezetekben már szó volt! Bár ez egy nyílt szponzorálási 

felkérés, mégis a szükségek bemutatásakor legyünk nagyon konkrétak, lehetőleg 

számszerűek, mert egy vállalatvezető ezekből ért, és ezeket is igényli, hogy felelős 

döntéseket hozhasson. Legyen nálunk brosúra és részletes projekt-terv, ez 

utóbbiban pedig egy kifejezetten a leendő támogatóknak összeállított részletes és 

pontos szükséglet és biztosítandó forrás-lista. Mivel az esetek 99%-ában úgyis lesz 

második fordulója a szponzori tárgyalásnak, jó, ha ezt a listát is ott tudjuk hagyni, 

hogy a mérlegelés folyamatában a vezetők döntésében támpontot és segítséget 

adhasson. Esetleg annyit megtehetünk még, hogy akár szóban, akár írásban, a listán 

megjelölve is javaslatot teszünk arra, hogy mi hol tudjuk elképzelni az adott vállalat 

szponzorációját. 

2.) A támogatási lehetőség felajánlása – miénk a kezdeményezés 

Ennek a tárgyalási stratégiának a lényege, hogy nem adjuk át a javaslattétel 

lehetőségét a leendő partnerünknek, hanem mi magunk teszünk konkrét javaslatot 
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arra, hogy mit kérünk, és ezért cserébe mit tudunk nyújtani. Ilyenkor nem „kérjük” 

a támogatást vállalattól, hanem „felajánlunk” nekik egy szponzorációs lehetőséget! 

Ez óriási különbség, elsősorban tárgyalás-technikai szempontból, ugyanis 

alapvetően megfordulnak a szerepek: mi már nem rászorulók vagyunk, akiknek 

szükségük van valamire a vállalattól – hanem mi vagyunk azok, akik be tudjuk 

tölteni a vállalat egy bizonyos szükségletét! 

FONTOS: ez csak abban az esetben javasolt, ha a megvalósítandó projektcél nagyon 

szorosan kapcsolódik a vállalat arculatához, tevékenységéhez, szponzorációs 

stratégiájához! 

Hadd mutassam be egy konkrét példán keresztül ennek a gyakorlatát: 

A Magyar Logisztikai Egyesület egy szakmai irányultságú nonprofit szervezet, 

amelynek célja elsősorban a szakmai továbbképzés, az információ áramoltatás és a 

kapcsolatépítés.  

Rendszeresen megrendezik a Magyar Logisztikai Fórum című konferenciájukat, 

amelynek ugyan van egy részvételi költsége, de amellé szükséges támogatókat is 

bevonniuk a rendezvény finanszírozásába. Ehhez van egy „Szponzorációs 

lehetőségek” című anyaguk, amellyel felkeresik a szakmabeli vállalatokat, hogy 

felajánlják nekik, hogy az alábbi módokon „támogathatják” a fórumot: 

PLATINA FOKOZATÚ SZPONZOR: 2.000.000 Ft + áfa 

A Logisztikai Fórum szponzorálása. A szponzornak lehetőséget 

biztosítunk, hogy támogassa a Fórumot a teljes időtartamra. Az 

összeg ellenében a délelőtti előadások idejére kihelyezheti molinóját, 

illetve tablóját a díszteremben. Emellett céges zászlót, tollat és egyéb 

promóciós terméket helyezhet el az erre kijelölt asztalon, valamint a 

konferenciacsomagban. A rendezvény teljes ideje alatt a cég 

ismertető anyagát elhelyezzük az információs pulton. A teljes 

rendezvényt támogató cég részére a Fórumon és Bálon két fő 

képviselő részvétele térítésmentes, kísérőikkel együtt! 

ARANY FOKOZATÚ SZPONZOR: 1.000.000 Ft + áfa 

Plenáris ülés vagy szekció szponzorálása vagy üzletember találkozó 

szponzorálása. A szponzornak lehetőséget biztosítunk, hogy a Fórum 
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péntek délelőtti plenáris ülését vagy a délutáni szekciót vagy az 

üzletember találkozót támogassa. Az összeg ellenében a szekciók 

idejére kihelyezheti molinóját, illetve tablóját a teremben. Emellett 

céges zászlót, tollat és egyéb promóciós terméket helyezhet el az 

erre kijelölt asztalon, valamint a konferenciacsomagban. A 

rendezvény teljes ideje alatt a cég ismertető anyagát elhelyezzük az 

információs pulton. A szekciók egyikét támogató cég részére a 

Fórumon egy fő képviselő részvétele térítésmentes, illetve az esti 

Bálon kísérőjével szintén díjmentesen részt vehet. 

EZÜST FOKOZATÚ SZPONZOR: 500.000 Ft + áfa 

Konferenciaebéd szponzorálása. A szponzornak lehetőséget 

biztosítunk, hogy a Fórum ideje alatt a résztvevők étkezését 

támogassa. Az összeg ellenében az ebéd idejére kihelyezheti 

molinóját, illetve tablóját az étterem előterében. Emellett céges 

zászlót, szalvétát, és egyéb promóciós terméket helyezhet el az erre 

kijelölt asztalon. A rendezvény teljes ideje alatt a cég ismertető 

anyagát elhelyezzük az információs pulton. Az ebéd előtt elhangzik a 

támogató neve, megköszönve a szponzorálást. Választható a 

csütörtöki vagy pénteki ebéd. 

BRONZ FOKOZATÚ SZPONZOR: 200.000 Ft + áfa 

Kávészünet szponzorálása. A szponzornak lehetőséget biztosítunk, 

hogy a Fórum ideje alatti két kávészünet közül valamelyiket 

támogassa. Az összeg ellenében a kávészünet idejére kihelyezheti 

molinóját, illetve tablóját a kávészünet helyszínére. Emellett céges 

zászlót, szalvétát, és egyéb promóciós terméket helyezhet el az erre 

kijelölt asztalon. A rendezvény teljes ideje alatt a cég ismertető 

anyagát elhelyezzük az információs pulton. A kávészünet előtt 

elhangzik a szünet támogatójának neve, megköszönve a 

szponzorálást. Választható a csütörtök vagy péntek délelőtti 

kávészünet. 

KONFERENCIA CSOMAG SZPONZOR: 100.000 Ft + áfa 

A csomag szponzorálása. A csomag szponzorálásával a szponzor 
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lehetőséget kap, hogy információs anyagát, tollát, jegyzettömbjét 

elhelyezze a konferencia csomagban. 

Látható, hogy ez egy komplex támogatói szolgáltatás-rendszer – nem csupán egy 

szponzorálási kérelem. Itt minden potenciális szponzor egy pillanat alatt át tudja 

látni, megéri-e neki beszállni a Fórum támogatásába, és mekkora támogatásért 

milyen előnyöket kaphat cserébe. 

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, egy ilyen komplex támogatói rendszer 

felajánlásához megfelelő jelentőségű projektet kell megvalósítani, különben 

komolytalanná válhatunk. Azonban ha a projektcél rendben van, és alkalmas a 

céges szponzorációra, egy ilyen átlátható, egyértelmű és konkrét támogatási 

rendszer sokkal inkább motiválja a leendő partnerünket, mintha csak 

megkérdeznénk, hogy miben tud segíteni nekünk. 

5. Keresztény vállalkozások bevonása a szponzorációba 

Ebben a fejezetben kell megemlítenünk azt is, hogy léteznek „keresztény” 

vállalkozások is, amelyek megszólíthatók és bevonhatók egy-egy missziós projekt 

támogatásába. 

Alapvetően két típusa van a keresztény vállalkozásnak: 

1.) Keresztény termékgyártók és szolgáltatók 

Bár Magyarországon még nagyon gyerekcipőben jár a kifejezetten keresztények 

számára fejlesztő és szolgáltató vállalati kultúra, nyugaton ez teljesen elfogadott és 

magától értetődő. A kereszténység egy bizonyos szempontrendszer alapján jól 

pozícionálható célcsoport is egyben, akiknek vannak sajátos igényeik és szükségeik, 

amelyeket ki lehet elégíteni nonprofit és profit-orientált módon is. Vagyis például 

egy keresztény könyvet kiadhat egy alapítvány is, ha a nyomdaköltséget 

adományokból finanszírozza, a szerző pedig semmiféle honoráriumot nem kap, de 

az sem „pogány” hozzáállás, ha egy gazdasági alapokon működő könyvkiadó vállalat 

adja ki a könyvet, és még a szerző is kap érte honoráriumot. Tudomásul kell 

vennünk, hogy a keresztények által igényelt, speciálisan keresztény jellegű 

termékek és szolgáltatások egy részét magas színvonalon, hosszú távon és 

fenntartható módon csak akkor lehet biztosítani, ha az azt biztosítók meg tudnak 
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élni belőle. Attól, hogy valaki keresztény könyvet ír, még ugyanúgy méltó a 

honorálásra és a megélhetésének biztosítására, mint „világi” társai! 

Visszatérve a támogatásgyűjtésre: ha nem is nagy számban és nem is tőkeerősen, 

de léteznek, és remélhetőleg növekedni is fognak a keresztény cégek és 

vállalkozások, akiket bevonhatunk olyan missziós projektek szponzorálásába is, 

amelybe „világi” céget semmilyen „ügyeskedéssel” nem tudnánk megszerezni. 

Ilyenek tartoznak ebbe a körbe: 

 keresztény könyvkiadók 

 keresztény magazinok 

 keresztény könyvesboltok 

 ajándéktárgyakat készítők és forgalmazók 

 keresztény jellegű ruházatot készítők és forgalmazók 

2.) Keresztények által vezetett gyártók és szolgáltatók 

Ez a másik csoportja ennek a támogatói körnek. Ide azokat a cégeket soroljuk, 

amelyek nem keresztény jellegű termékeket gyártanak vagy szolgáltatásokat 

végeznek, hanem teljesen általános és hétköznapi profiljuk van, azonban vagy a 

tulajdonosi körük, vagy az ügyvezető vezetőség elkötelezett keresztényekből áll. 

Mindkettőre lehet találni elég sok példát – konkrét cégeket természetesen egy 

ilyen kiadványban nem sorolhatunk fel. Mindenesetre először a saját 

kapcsolatrendszerünkben és regionálisan érdemes ilyenek után érdeklődni, de 

ebbe a körbe tartoznak országos méretű és lefedettségű nagyvállalatok, 

nagykereskedők is. Érdemes nagyobb keresztény rendezvények szervezőit 

megkérdezni vagy a kiadványaikat is begyűjteni, mert általában fel szokták tüntetni 

a szponzorokat. 

+ + + + + 

Még egy közvetett céges szponzorálási lehetőség van, a 20%-os támogatási törvény 

kapcsán, de erről a következő fejezet 2. pontjában lesz szó részletesen! 

+ + + + + 
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8. Igénybe vehető állami támogatások 

1. Az 1%-os támogatás 

Az állami támogatások körét az 1%-os támogatás rövid bemutatásával kezdjük. Ez 

nem egy adott projekt, hanem a projekteket megvalósító szervezet támogatását 

jelenti a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1+1%-ának terhére. Ha egy 

szervezet az 1%-os kampányát önálló projektként kezeli, és hajlandó komoly 

erőfeszítésekre egy jelentős támogatói bázis felépítése érdekében a 

„szimpatizánsaiból”, akkor ebből az állam által biztosított forráslehetőségből 

nagyon jelentős bevételre is szert tehet. Az általam ismert gyülekezetek és missziós 

szervezetek messze nem használják ki olyan hatékonyan az 1%-os lehetőséget, mint 

amennyire lehetne. Gyülekezetek esetében ne felejtsük, hogy az egyházi 1% a 

felekezet közös kasszájába megy, ahonnan ritkán osztják vissza az így befizetett 

támogatásokat a helyi gyülekezeteknek, azonban van lehetőség a másik 1% 

megszerzésére, amennyiben a gyülekezetnek van saját alapítványa. 

Egy fontos információ (2011-es statisztika): az adózók 60%-a nem rendelkezik az 

1%-okról! Ez nagyon lényeges információ azoknak a gyülekezeteknek és 

szervezeteknek, amelyeknek jelentős támogatói bázissal és hatékony 

kommunikációs csatornákkal rendelkeznek! 

A legfontosabb tudnivalókat, amelyre egy 1%-os támogatás igénybevevő 

szervezetnek szüksége van ahhoz, hogy ezzel a lehetőséggel élni tudjon, a 

nonprofit.hu (www.nonprofit.hu) tájékoztatója alapján állítottuk össze – ebben a 

témában ezt az oldalt ajánljuk mindenki figyelmébe: 

1.) A legfontosabb feltételek az 1%-os támogatással kapcsolatban: 

 azon civil szervezetek jogosultak 1%-os támogatásgyűjtésre, amelyeket a 

bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napját megelőzően legalább 

két évvel jogerősen nyilvántartásba vett 

 belföldi (magyarországi) székhellyel rendelkezik 

 működése a magyarországi lakosság vagy a határon túli magyarság érdekeit 

szolgálja 

 nyilatkozik arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem végez 

http://www.nonprofit.hu/
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 nyilatkozik arról, hogy a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 1. napja 

és az általa tett nyilatkozat időpontja között nem volt olyan lejárt 

esedékességű köztartozása, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési 

kedvezményt nem kapott 

 nyilatkozik arról, hogy előző év január 1-jétől megszakítás nélkül, 

ténylegesen közhasznú tevékenységet folytat és eleget tesz minden rá 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek 

2.) Mit tegyen tehát az a nonprofit szervezet, amely kedvezményezett 

kíván lenni? 

 ismerje meg alaposan az 1996. évi CXXVI. törvényt a személyi 

jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról (az esetleges utólagos módosításokkal együtt); 

 ismertesse meg potenciális támogatóival az 1% felajánlásának lehetőségét, 

és mindenképpen hozza tudomásukra az adószámát; 

 ellenőrizze, hogy a szervezet megadott neve és adószáma pontos 

megfelelője a hivatalos, nyilvántartott adatoknak a NAV adatbázisában(az 

adatbázisban jelenleg az áfaalanynak minősülő szervezetek 

ellenőrizhetőek); 

 a NAV (APEH) felhívását követő 30 napon belül nyilatkozzon, hogy a 

székhelyre, a működésre, a közvetlen politikai tevékenységtől való 

tartózkodásra, illetve a pártoktól való szervezeti függetlenségre, valamint a 

köztartozásokra vonatkozó feltételeknek (lásd 1. pont) eleget tesz. A 

nyilatkozatok megtételére és egyéb feltételek teljesítésére az érdekelteket 

az NAV (APEH) legkésőbb 2011. szeptember 1-ig felhívja. A felhívásnak 30 

napon belül kell eleget tenni (lásd 1. pont). Késedelem esetén a határidő 

lejártától számított nyolc napon belül igazolási kérelem terjeszthető elő, 

azaz ha a késedelemnek menthető és igazolható okai vannak, akkor a 

szervezet nem veszti el az felajánlott 1%-okra vonatkozó jogát. A határidő 

elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egy időben pótolni kell az 

elmulasztott cselekményt is. Tekintve, hogy a létesítő okirat módosítására a 

30 nap kevés lehet, ezért célszerű a módosítást idejekorán elvégezni és azt 

a bíróságra haladéktalanul benyújtani. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600126.TV&timeshift=0
http://www.apeh.hu/ADATBLEKER/afaalanyok/afaalanyok_egyszeru
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A NAV (APEH) 2009-től nem küldi el a nyilatkozatok megtételéhez szükséges 

adatlapot, hanem azt ettől az évtől kezdve az adóhivatal honlapjáról lehet letölteni 

(1037A sz. lap). A kitöltés után háromféle benyújtási mód közül választhat a 

civilszervezet: vagy személyesen juttatja el az adóhatósághoz, vagy postán küldi el, 

vagy az ügyfélkapun keresztül, online nyújtja be. 

3.) Mire használhatja fel a szervezet a kapott 1%-ot? 

 Közcélú tevékenységre (szervezet létesítő okiratában alaptevékenységként 

meghatározott) 

 Működésre (együttes összege az évente kiutalt költségvetési támogatás 

30%-át nem haladhatja meg) Különösen az alábbiak vehetők figyelembe: 

– Bérköltség 

– Székhely, működési hely − kivéve, ha az valamely alapító, tag, 

vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek közeli 

hozzátartozójának magánlakása is egyben − fenntartásával és 

működtetésével kapcsolatos költségek; (különösen az ingatlan 

bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak) 

– Postaköltségek, telefon-, internetszolgáltatás alapdíja 

(kommunikációs költségek) 

4. Mit kell tennie a szervezetnek a kapott 1% felhasználása után? 

2009-től a civilszervezeteknek nem költséges sajtóközleményben, hanem egy erre a 

célra létrehozott adatlapon kell az 1%-ok felhasználásáról nyilatkozniuk. A változás 

azt a célt szolgálja, hogy a kapott összegekkel átláthatóbban, és külön költségek 

nélkül tudjanak a civilszervezetek elszámolni. 

A civilszervezeteknek az NAV (APEH) oldaláról kell letölteniük a „10KOZ Közlemény 

az adózó rendelkezése szerinti a kedvezményezett részére átutalt összeg 

felhasználásról” elnevezésű adatlapot. Majd kitöltve azt, október 31-ig kizárólag 

elektronikus úton kell beküldeni az APEH részére az Ügyfélkapun keresztül. 

Az adatlap mellé az ABEV programot is le kell töltenie azoknak, akik a közzétételi 

kötelezettségüknek eleget kívánnak tenni, mert az adatlap kizárólag ezen 

programon kerül tölthető ki. Előnye, hogy a program útmutatót, és hibajelzést is 

ad, ha nem helyesen töltik ki a lapot. 

http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/adatbejelentok/1037a.html
http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/adatbejelentok/10koz.html
http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/adatbejelentok/10koz.html
http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/adatbejelentok/10koz.html
http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/adatbejelentok/10koz.html
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
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Az adatlapon meg kell adni, a szervezet hivatalos adatait, egy táblázatban a kiutalt 

1%-os összeg felhasználási módját (2011-ben a 2010. év végén kiutalt 1%-os 

támogatást), majd írásban is be kell mutatni, hogy mire költötte a civilszervezet, 

vagy intézmény a kapott összeget. Bár a tárgyév, melyről el kell számolni, mindig az 

adott 1% kiutalását követő évet jelenti, amennyiben a szervezet/intézmény 

megkezdte a pénz elköltését még a kiutalás évében, akkor azt is bele kell számolni. 

A pénzügyi adatoknál külön kell tételezni a működésre (mely a teljes összeg max. 

30%-a) illetve a célszerinti tevékenységre használt összeget, valamint a még el nem 

költött részt a tovább tartalékolt rovatban kell megjeleníteni. 

A kitöltött, kész lapot a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval” fül alatti „Elektronikus küldés 

Ügyfélkapun keresztül” felirat megnyomása után tudjuk benyújtani a NAV-nak, 

amennyiben a civil szervezet/intézet már érvényes regisztrációval rendelkezik a 

www.magyaroszag.hu oldalon. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a NAV  által továbbított 

közleményeket a civilszervezetekkel foglalkozó honlapján november 30-tól legalább 

1 évig ingyenesen teszi közzé. Azon kedvezményezettek, amelyek saját honlappal 

rendelkeznek, az 1% felhasználásáról szóló közleményüket el kell, hogy helyezzék 

azon legkésőbb december 15-ig, és azt onnan 1 évig el nem távolíthatják. 

5.) Mennyi pénz gyűjthető így össze? 

Az APEH erre vonatkozó adatai szerint egy 1 %-ot felajánló nyilatkozat átlagos 

összege 5000-6000 forint között mozog. Az összes 1 %-os felajánlásban részesülő 

szervezet közel 90 százalékának szervezetenként max. 100 főt sikerül 1 %-os 

felajánlásra bírnia. Ebből a 10 főt vagy annál kevesebbet megszólítani tudó 

szervezetek száma a teljes közel 30 százaléka. Körülbelül a szervezetek fele 100.000 

forint alatti összeget gyűjt össze, míg a szervezetek közel 40 százaléka 100.000 

forint és 1 millió forint között jut forrásokhoz. Hozzávetőleg 4% azoknak a 

szervezeteknek az aránya, amelyek 1 és 20 millió forint között gyűjtenek, és 

mindössze 0,1 % azoké, amelyek 20 millió felett. Az egy civilszervezetre jutó átlagos 

összeg kb. 300 000 forint körül van. 

http://www.magyaroszag.hu/
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2. A +20%-os támogatási törvény 

Az adózás kapcsán igénybe vehető támogatás másik fajtája a +20%-os „tartós 

támogatásról” szóló törvényi lehetőség, amelyet az 1%-kal ellentétben már jóval 

kevesebben ismernek és használnak fel. 

Az ide vonatkozó pontos jogszabály a következő: 1995. évi CXVII.tv. 35.§.-37.§ 

A lényeg a következő: a közhasznú szervezet (alapítvány, egyesület) és a 

támogatója között írásbeli szerződés jön létre, amelyben a támogató vállalja, hogy 

a szerződéskötés évében és az azt követő három, tehát összesen négy egymást 

követő évben, évente azonos vagy növekvő mértékben támogatja a szervezetet. 

A támogató lehet magánszemély és cég egyaránt. 

Magánszemélyek esetében – bár nem ez a jellemző, de azért megemlítjük – az 

igénybe vehető adókedvezmény az évente adományozott összes 30%-a, maximum 

évi 100.000 Ft. 

Cégek esetében, amikor egy vállalkozás közhasznú szervezetet támogat, akkor 

annak 100%-a leírható az adózás előtti eredményéből. Vagyis ha egy cég 100.000 

Ft-ot ad egy alapítványnak egy projekt megvalósulásához, akkor ezt az összeget 

gyakorlatilag ugyanúgy „leírhatja”, mintha kiadása lenne, vagyis ezzel „annyit nyer” 

könyvelési szempontból, hogy hivatalosan és így „költségmentesen” tud a cégből 

pénzt támogatási célokra fordítani. Ez különösen olyan esetekben lehet megoldás, 

amikor a támogatásban részesülő egyébként nem tudna számlát adni, így a cég 

nem tudna más módon pénzt juttatni az adott szervezetnek. 

Amikor azonban egy cég tartós adományozási szerződés keretében támogat egy 

közhasznú szervezetet, akkor a támogatásának 120%-át könyvelheti el! Vagyis 

gyakorlatilag 20%-ot még profitál is a támogatáson! Kiemelten közhasznú 

szervezeteknél a +20%-os megtoldással összesen már 170%-os jóváírást jelent. 

Vagyis a tartós támogatási szerződésekkel a vállalatok még többletbevételhez is 

jutnak, éppen ezért számukra ez egy nagyon kedvező lehetőség arra, hogy 

támogassanak egy civil kezdeményezést. Érdemes ezt felajánlani azoknak a 

vállalkozásoknak, amelyek a szervezet élő és személyes kapcsolatrendszerében 

elérhetők. Mivel hosszú távú, minimum négy éves szerződést kell kötni, ezért az 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.tv
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ilyen jellegű megállapodások általában stratégiai partnerekkel köttetnek, és 

elsősorban a szervezet támogatására, és nem projektcélokra irányulnak. 

9. Pályázati források 

A pályázatokkal részletesen az ötödik fejezetben fogunk foglalkozni, most csupán 

egy áttekintés adunk a pályázati forrásokról – ami természetesen majd Erika 

anyagában is vissza fog köszönni. 

Hol keressünk pályázatokat? 

Széchenyi terv pályázatai: 

Új pályázatok, keresés régiónként 

Az Új Széchenyi terv akciótervei 

Pályázati menetrend 

(A pályázati menetrendben megtalálhatóak a kiírásra váró pályázatok, a hozzájuk 

rendelt keretösszeg, és a meghirdetés várható időpontja) 

Partnerség – Pályázati kiírások egyeztetése 2011  

(Az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő pályázatok esetében is lehetőség van a 

kiírások előzetes véleményezésére, a pályázati felhívások előzetes megismerésére. 

Partnerségi regisztráció esetén e-mailben kérhet értesítést a pályázó a társadalmi 

egyeztetésre bocsátott pályázatokról) 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Wekerle Sándor Alapkezelő: 

http://www.wekerle.gov.hu  Hazai pályázatok  Egyházi támogatások 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium:  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatai 

Vidékfejlesztési Minisztérium: 

Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatai 

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA): 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/
http://www.nfu.hu/doc/2670
http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend
http://www.nfu.hu/forum_pate/21
http://www.nfu.hu/partnersegi_regisztracio
http://www.wekerle.gov.hu/
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=206#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=206#!DocumentBrowse
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Aktív pályázati felhívások 

Gyűjtőoldalak: 

http://palyazat.lap.hu/ 

http://www.palyazatok.hu/ 

http://palyazatok.org/ 

http://pafi.hu/ 

http://palyazati.info/ 

http://palyazatportal.hu/  

http://www.patt.hu/ vagy http://www.palyazattar.hu/  

Egyéb 

http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap;jsessioni

d=2827DCF3E17F6AF2AF56751D0D0921C3 

http://www.civilpalyazat.blogspot.com/ 

http://bunmegelozes.hu/ (évente írnak ki) 

Figyeljük a megyei önkormányzatok pályázatait! 

Figyeljük a helyi önkormányzatok pályázatait! 

Néhány konkrét pályázat példaképpen 

Ezt a listát azért tettük bele a könyvbe is, hogy példákat adjunk arra, milyen típusú 

pályázatokra érdemes odafigyelni! A legtöbb pályázatról ugyanis nem azért 

maradnak le a gyülekezetek, mert nem is hallottak róla, hanem mert nem is 

gondolták volna, hogy az nekik is jó lenne. Úgy értem potenciális tíz pályázatból 

kettőről tudnak a gyülekezetek, mert kifejezetten egyházaknak írják ki, vagy 

kimondottan egyházi jellegű, illetve egyházak által végzett szociális, esetleg oktatási 

célra írják ki – míg a maradék nyolcról egyszerűen csak nem is gondolják, hogy azt 

ők is igénybe vehetik, vagy a kiírást alkalmazni lehetne hitéleti tevékenységekre is. 

http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&CAT=ACTIVE&WG_OID=
http://palyazat.lap.hu/
http://www.palyazatok.hu/
http://palyazatok.org/
http://pafi.hu/
http://palyazati.info/
http://palyazatportal.hu/
http://www.patt.hu/
http://www.palyazattar.hu/
http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap;jsessionid=2827DCF3E17F6AF2AF56751D0D0921C3
http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap;jsessionid=2827DCF3E17F6AF2AF56751D0D0921C3
http://www.civilpalyazat.blogspot.com/
http://bunmegelozes.hu/


 
267 

Ha még konkrétabban akarok fogalmazni, egy templomfelújításra igénybe vehető 

pályázatra felkapják a fejüket a keresztények, de egy magáncég által kiírt, a 

szeretetről szóló fotópályázatról talán egyetlen gyülekezet sem hallott! 

Tehát a pályázati források után való kutatás nem csupán arról szól, hogy megnézzük 

az „egyházi pályázatok” címszó alatti lehetőségeket, hanem arról, hogy megnézünk 

MINDEN pályázati forrást, és elkezdünk gondolkodni, hogyan is tudnánk 

összekapcsolni azt a keresztény értékrendünk és az evangélium hirdetésével, a 

gyülekezetünk életével és szolgálataival, vagy a környezetünkben élő emberek 

szükségeinek betöltésével. A pályázatfigyelés tehát nagy kreativitást igénylő feladat 

– mert meg kell látni a lehetőségeket, még egy olyan pályázati kiírásban is, aminek 

látszólag abszolút semmi köze nincs a Bibliához vagy a kereszténységhez. 

Tehát lássunk néhány konkrét pályázatot – amiből a keresztény gyülekezetek és 

missziós szervezetek is profitálhatnak: 

Kedvezményes erdei iskola és nyári táborozás 
2011.10.20 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/53059e49
7223af8fc12577c200308d56?OpenDocument 
 
Ingyenes programok Tokajban erdei iskolák és osztálykirándulások részére 
2011.09.30 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/223757a0
f676db2bc12577d7002f02bc?OpenDocument 
 
Falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető támogatások igénylése 
ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSOK !!! 
2013.10.31 
max. 200.000 euró !!! 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/27701897
40bbbaeec12574f700604fad?OpenDocument 
 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 
igénybe vehető támogatások 
falumegújítás és –fejlesztés – épületfelújítás és fejlesztés 
2013.10.31 
max. 200.000 euró !!! 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/37d35a84
504002d7c12575ec005c7ae6?OpenDocument 
 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/53059e497223af8fc12577c200308d56?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/53059e497223af8fc12577c200308d56?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/223757a0f676db2bc12577d7002f02bc?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/223757a0f676db2bc12577d7002f02bc?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/2770189740bbbaeec12574f700604fad?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/2770189740bbbaeec12574f700604fad?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/37d35a84504002d7c12575ec005c7ae6?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/37d35a84504002d7c12575ec005c7ae6?OpenDocument
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A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok 
2013.12.31 
3-5 millió / 10-50 millió Ft 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/56bf89ba
1f4eeb4fc1257834005a8d10?OpenDocument 
 
Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket 
elősegítő mintaprojektek 
2011.12.31 
3-10 / 20-150 millió Ft 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/7aed3350
cdc7074cc1257834005913c3?OpenDocument 
 
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok 
2012.09.30 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/c4929ab2
7fd2a1b2c1257718005bcb18?OpenDocument 
 
Fiatalok lendületben program 
2011.11.01 
Országontúli ifjúsági programok 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/4a63812c
130d3dd8c12578100073f5f7?OpenDocument 
 
Forrástámogatás és hatékony-működés Pályázat 
100%-s vissza nem térítendő 
2011.07.05 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/d402158d
25ac52a0c12578a9002e168a?OpenDocument 
 
Fotópályázat a SZERETETRŐL 
2011.06.30 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/e40d2cfc7
56a190ec125788600333b6c?OpenDocument 
 
Hűtési fűtési villamos energia megújuló energiaforrásokkal 
1-50 millió (kb. 20 milliárd áll rendelkezésre!) 
2013.12.31 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/02e1cff15
2c444ebc125783400397849?OpenDocument 
 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/56bf89ba1f4eeb4fc1257834005a8d10?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/56bf89ba1f4eeb4fc1257834005a8d10?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/7aed3350cdc7074cc1257834005913c3?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/7aed3350cdc7074cc1257834005913c3?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/c4929ab27fd2a1b2c1257718005bcb18?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/c4929ab27fd2a1b2c1257718005bcb18?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/4a63812c130d3dd8c12578100073f5f7?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/4a63812c130d3dd8c12578100073f5f7?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/d402158d25ac52a0c12578a9002e168a?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/d402158d25ac52a0c12578a9002e168a?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/e40d2cfc756a190ec125788600333b6c?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/e40d2cfc756a190ec125788600333b6c?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/02e1cff152c444ebc125783400397849?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/02e1cff152c444ebc125783400397849?OpenDocument
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hasonló: 
 
Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/6f505879
da5e9407c125783400526006?OpenDocument 
 
Jó gyakorlatok cseréje 
készségfejlesztés, oktatás – kiemelten ifjúsági 
2011.07.29 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/c4d91b00
801aa51fc12578a20042b68c?OpenDocument 
 
A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás 
vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás 
2011.12.31 
2000 Ft / óra /fő a prevenciós oktatásért 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/61cfeb43
83453301c125759c0063fd8e?OpenDocument 
 
Kulturális kispályázatok (Small Grants) - alapvető információk 
2011.12.01 
5000 euró / projekt 
fesztiválok, rendezvények, kult. programok 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/f6f4fb639
67cfff3c12576b6005ee314?OpenDocument 
 
hasonló: 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/cf3a8bf63
44a4f21c12576b6005fbe3f?OpenDocument 
 
Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 
2011.09.02 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/68c3d451
1df94334c125783500425a73?OpenDocument 
 
Rendezvénytechnika támogatás 
2011.12.22 
30%-os kedvezmény 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/cad04285
200f61bfc125785a00392a17?OpenDocument 
 
Számítógép Álom 2011: számítógépet kapnak a jól tanuló, rászoruló fiatalok! 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/6f505879da5e9407c125783400526006?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/6f505879da5e9407c125783400526006?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/c4d91b00801aa51fc12578a20042b68c?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/c4d91b00801aa51fc12578a20042b68c?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/61cfeb4383453301c125759c0063fd8e?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/61cfeb4383453301c125759c0063fd8e?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/f6f4fb63967cfff3c12576b6005ee314?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/f6f4fb63967cfff3c12576b6005ee314?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/cf3a8bf6344a4f21c12576b6005fbe3f?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/cf3a8bf6344a4f21c12576b6005fbe3f?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/68c3d4511df94334c125783500425a73?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/68c3d4511df94334c125783500425a73?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/cad04285200f61bfc125785a00392a17?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/cad04285200f61bfc125785a00392a17?OpenDocument
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http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/aab3a4c4
333bdbddc125784200439b14?OpenDocument 
 
Szoftvereket a közhasznú szervezeteknek program 
2011.06.30 
5 millió Ft 
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/108b4d45

19b0ea74c1257887002ad8bf?OpenDocument 

A pályázatokkal kapcsolatos további tudnivalókról egy teljes rész, az ötödik 

fejezet fog szólni, tehát ezt a témát ott folytatjuk! 

10. Harminc további konkrét támogatásgyűjtési 

megmozdulás és ötlet 

Ebben a fejezetben mindenféle támogatásgyűjtő- és szerző módszert és 

lehetőséget igyekeztünk összegyűjteni. Vannak kisebb jelentőségű és összegű 

módszerek, amit akár ifjúsági csoportok is megvalósíthatnak, és vannak olyanok is, 

amelyek megfelelő szervezéssel és előkészületekkel akár milliós nagyságrendű 

támogatást is be tudnak hozni. Igyekeztünk támpontokat adni a szervezéshez, 

lebonyolításhoz is, ettől függetlenül ez a lista leginkább egy inspirációs forrás.  

1.) Támogatásgyűjtő kártya 

Ez a megoldás hasonlít arra, amit a vállalati szponzorációnál direkt támogatásként 

bemutattunk – a Logisztikai Fórum példájára gondolok. Láttuk, hogy a nonprofit 

szervezetek hogyan készítik el és ajánlják fel a maguk előre kidolgozott támogatási 

rendszerét a vállalatoknak. Ez voltaképpen egy kétoldalú szerződés, amelyben a 

támogató és a támogatandó egyaránt elkötelezi magát egyfajta kölcsönös 

együttműködésre. 

Magánszemélyeket ennek az egyszerűbb verziójával, az úgynevezett támogatói 

kártyával érdemes felkeresni. Ezekre is az jellemző, hogy konkrét felajánlásokat 

tartalmaznak, és kézzelfoghatóvá teszik az elköteleződést, mindkét fél részére. A 

támogatói kártya kicsit olyan, mint egy oklevél: azt igazolja, hogy az aláírója vállalt 

egy általában egy évre szóló támogatást. A célja, hogy egyfelől az aláírás 

„ceremóniájával” megerősítse és tudatosítsa az önkéntes elköteleződést a 

támogatás iránt, másfelől azzal, hogy ezt a kártyát a támogató kiteheti otthon az 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/aab3a4c4333bdbddc125784200439b14?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/aab3a4c4333bdbddc125784200439b14?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/108b4d4519b0ea74c1257887002ad8bf?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/17a4929ccc8a3649c1256b6c0072639b/108b4d4519b0ea74c1257887002ad8bf?OpenDocument


 
271 

íróasztalára vagy a könyvespolcára, esetleg bekereteztetheti a falára, nap mint nap 

szeme előtt lehet a támogatandó szervezetre és célra  emlékeztető okirat. Ehhez 

természetesen érdemes grafikussal megterveztetni a támogató kártyát, még ha 

fizetni is kell érte egy keveset, és megfelelő nyomdai minőségben elkészíttetni, 

mert az ilyen támogatói kártyák illetve oklevelek nem holmi fénymásolt A4-es 

minőségű papírfecnik! A kártya tudatosít és emlékeztet a vállalásainkra – és ez 

sokszorosan vissza fogja hozni az elkészítésének költségeit, nem beszélve arról, 

hogy egyben a szervezet arculatát is bemutatja, és jelzi, hogy a támogatást olyan 

valaki kéri, aki magas minőséget képvisel, és megtiszteli ezzel a hozzáállással a 

támogatóit is. 

2.) Támogatói bankett szervezése 

A bankettek elsősorban az aktív támogatói háttérrel rendelkező szervezetek 

számára lehetnek jó támogatásgyűjtési lehetőséggé, gyülekezetek számára 

kevésbé, bár nem lehetetlen. Elsősorban a „jelentősebb” támogatókat szokták 

meghívni a támogatói bankettre, amelyet általában évente egy alkalommal 

rendeznek meg. Egy támogatói bankett megszervezésének jelentős költségei 

vannak, ezzel számolni kell, azonban a stratégiai partnerek megtartásában, esetleg 

új partnerek megismerésében, és a következő évi támogatásgyűjtés felé való 

elköteleződésben jelentős szerepe lehet egy ilyen rendezvénynek. Szintén a 

Fiatalok Krisztusért Alapítvány támogatói bankettjét hozom fel példaképpen arra, 

hogy nem is csupán közvetve, a megújuló támogatói elköteleződések és 

megállapodások hozzák vissza sokszorosan a bankettbe fektetett költségeket, 

hanem már a konkrét alkalmon történő támogatások fedezték a bankett minden 

kiadását is! 

A bankett egy olyan ünnepi esemény, amelynek a célja a közösen elért 

eredményeink megünneplése. 

Általában a következő dolgokra kell figyelni egy támogatói bankett szervezésénél: 

 Legalább három hónappal az esemény előtt küldjük ki az írásos meghívókat 

visszajelzési kötelezettséggel, és havonta egyszer e-mailben 

emlékeztessünk is rá minden résztvevőt, hogy közeledik a „nagy” esemény. 

A postai úton kiküldött meghívót készítsük el igényesen! 
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 A bankett általában nívós étteremben kerül megrendezésre egy ünnepi 

vacsora keretében, különteremben. A vacsoramenü összeállításánál 

figyeljünk arra, hogy legyen lehetőség nehezebb és egy könnyebb húsételt, 

illetve vegetáriánus ételt is választani 

 A bankettnek legyen egy házigazdája – és ez a személy lehetőleg a 

szervezet operatív vezetője vagy vezetőségének egy tagja legyen! 

 Lehetőleg készítsünk valamilyen „céges ajándékot” a szervezetünkkel 

kapcsolatban, amivel kifejezhetjük a megbecsülésünket a támogatóink 

iránt. Nem kell ellen nagy értékűnek lennie, inkább kifejezőnek! Lehetőleg 

kapcsolódjon a szervezetünk profiljához, vagy a támogatóink által 

megvalósított projektekhez. 

 Amennyiben a támogatóink segítségével megvalósítottunk olyan 

projekteket is, amelyeknek emberek, közösségek voltak a haszonélvezői, 

érdemes az ő képviselőjüket is meghívni, és felkérni egy rövid beszámolóra, 

köszönetnyilvánításra 

 Készüljünk fel egy lehetőleg prezentációval is kiegészített (fényképek, 

videóklippek, stb.) beszámolóra a szervezet egy éves munkájáról és a 

közösen elért eredményeinkről. Ennek a beszámolónak nem adatokra vagy 

számokra kell épülniük, ez nem az anyagi elszámolás alkalma, hanem sokkal 

inkább élmény jellegű legyen. Figyeljünk az időre: ne vegyen igénybe 

többet 15-20 percnél! A beszámoló célja, hogy megköszönjük a 

támogatóinknak, hogy mindezek elérésében részt vettek 

áldozatvállalásaikkal! Fejezzük ki, hogy az eredményeink az ő eredményeik 

is, mert egy támogató ugyanannyira részese egy-egy cél elérésének, mint 

azok, akik szellemi vagy fizikai munkát vállalva dolgoztak érte akár 

hónapokon keresztül! 

 Készítsünk elő egy kifejezetten ízléses támogatókártyát a következő évre 

szóló támogatói együttműködés megerősítésére, és ez már érkezéskor 

legyen minden vendégünk asztalán, esetleg egy logózott tollal együtt (de 

íróeszközt mindenképpen tegyünk mellé!) 

 A támogatói bankett a meghívottak számára ingyenes, de a végén lehet 

erre külön is támogatást kérni. Ennek az ízléses módja az, hogy az 

asztalokon a támogatói kártyákhoz mellékelünk kis borítékokat is, amibe a 

kitöltött kártyákat, illetve az esetleges készpénzben történő felajánlásokat 
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is megtehetik a vendégeink. Mindezt a házigazda a megfelelő helyen el is 

mondja a vendégeknek. 

 A vacsora alatt egy nívós támogatói banketten élőzenét illik prezentálni, és 

ez jellemzően komolyzene (vonósnégyesek, kvartettek, kvintettek, stb.), de 

mindenképpen instrumentális zene legyen. Az előadókat időben kérjük fel! 

Érdemes „profikat” felkérni, zeneakadémiai hallgatók, kisebb komolyzenei 

együttesek megfizethető áron vállalnak ilyen szolgálatokat. 

 Amennyiben áhítatot is tervezünk, az mindenképpen legyen rövid és 

frappáns! 

 A bankett teljes időtartama ne haladja meg a három órát! 

 Gondoskodjunk parkolási lehetőségről és alkoholmentes italokról a 

gépkocsival érkezők számára! 

Egy támogatói bankett általános menetrendje: 

1. A vendégek fogadása – alatta élő háttérzene, vendéglátói részről 

aperitif és ital (ezek lehetnek előre is kikészítve az asztalokra) 

2. A házigazda köszöntése 

3. Rövid áhítat, imádság 

4. A szervezet csúcsvezetőjének nyitóbeszéde (alapítványok esetében a 

kuratórium elnöke, gyülekezeteknél a vezető lelkész) 

5. Első fogás 

6. A szervezet operatív vezetőjének (alapítványoknál az ügyvezető, 

gyülekezeteknél a felelős szolgálati vezető), esetleg a megünnepelt 

projekt vezetőjének beszéde, esetleg fényképes, videós bemutatóval 

együtt 

7. Főfogás 

8. Az esetlegesen meghívott és előre felkért személyek beszéde – ezek 

lehetnek a támogatások kedvezményezettei vagy akár a támogatók 

közül is olyanok, akik közel álltak a szervezet mindennapi munkájához 

9. A házigazda felhívása a következő évi támogató együttműködésre, az 

asztalokon elhelyezett kártyákon, illetve a bankett támogatásának 

lehetőségére 

10. Desszert 

11. Búcsúbeszéd 
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3.) Támogató koncert 

A támogató- vagy segélykoncert lényege, hogy minden résztvevő és munkatárs 

ingyen vagy legfeljebb jelképes honoráriumért vállalja a közreműködést, és a 

jegyeladásokból, keresztény rendezvényeken esetleg ehelyett a helyszínen 

megtartott adománygyűjtésből a rendező szervezet, vagy a segélykoncert 

kedvezményezettje részesül. 

FONTOS: segélykoncert esetében maga a koncert csupán a támogatásgyűjtés 

eszköze, és nem a célja! Vagyis akkor beszélünk támogató koncertről, ha annak a 

bevételét a koncerttől és annak résztvevőitől teljesen független célra kívánjuk 

fordítani, és nem akkor, amikor magához a koncerthez szeretnénk támogatói 

forrásokat szerezni! 

Azt gondolom, hogy keresztény közegben támogató koncertet szervezni egyszerre 

könnyebb és nehezebb, mint egy nem keresztény, általános céllal. Könnyebb abból 

a szempontból, hogy keresztény előadókat könnyebb megszólítani akár direkt 

keresztény / evangélizációs projektek támogatására is. Azonban ennek a másik 

oldala, hogy sokkal kevesebben vannak ilyenek, főképpen olyan színvonalon, hogy 

az embereket mozgasson meg! Nehezebb pedig azért, mert a keresztények, mint a 

támogató koncertek célcsoportja, akik eljönnek a rendezvényre és készek fizetni is 

– sokkal kevesebben vannak, és sokkal kevésbé fizetőképesek. Ennek az oka nem a 

rosszabb gazdasági helyzetük, hanem az az évtizedes, talán évszázados 

egészségtelen beidegződés, hogy minden, ami Isten nevében történik, ingyen van. 

Sajnos keresztény körben, keresztény célra sokkal nehezebb támogatást gyűjteni, 

mint nem keresztények között, nem keresztény, de nemes, nonprofit célra. Vagyis a 

hívők támogatási morálja – hacsak nem a saját gyülekezetükről van szó – 

alacsonyabb, mint a nem hívőké, legalábbis ez az én közvetlen és közvetett 

tapasztalatom, Magyarországon. 

Egy támogató koncert megszervezéséhez az alábbi feladatokat kell elvégezni: 

1. A koncert helyszínének biztosítása (figyeljünk a parkolási lehetőségekre) 

2. A program összeállítása, a lehetséges előadók megkeresése és felkérése 

3. A jegyrendelés megszervezése és lebonyolítása, a jegyrendelések nyomon 

követése 

4. Az imaszolgálat megszervezése (elvégre keresztény rendezvényről van szó!) 
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5. A rendezvény lebonyolításának megszervezése  

a. rendezők 

b. jegyszedők 

c. pakolók 

d. hangtechnikusok 

e. fénytechnikusok 

f. hostessek (az előadók mellé) 

g. biztonsági szolgálat 

h. fotós 

i. videós 

6. Támogatók keresése és felkérése a háttérfeladatok költségeinek 

szponzorálására 

7. A rendezvény népszerűsítése minél szélesebb kommunikációs csatornán 

(ennek költségeire is támogatást gyűjteni) 

a. internet – saját honlap 

b. közösségi média (facebook, iwiw) 

c. plakátok 

d. szórólapok 

e. névre szóló meghívók a fontosabb potenciális támogatóknak (VIP 

vendégek) 

f. helyi sajtó 

g. helyi rádió 

h. helyi televízió 

i. helyi internetes portálok 

8. A megfelelő házigazda / konferanszié felkérése 

A marketing csatornákon illetve a koncert elején vagy végén feltétlenül mondjuk 

el  

 a segélykoncert célját 

 köszönjük meg az előadóknak 

 és valamennyi háttértámogatónak a koncerten való közreműködésüket 

 köszönjük meg a résztvevőknek a támogatást, ami általuk összejött 

 és közöljük, hol és milyen módon követhetik nyomon az összegyűjtött pénz 

felhasználását 
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4.) Művészeti kiállítás (meghívott művész tárlata) 

A támogatói kiállítás lényege ugyanaz, mint a koncertté, csak itt nem zenei, hanem 

képzőművészeti kiállításra hívjuk meg a potenciális támogatókat. A szponzorációs 

jelleg itt is abban mutatkozik meg, hogy a képzőművész ingyenesen vagy jelképes 

honoráriumért vállalja a művei kiállítását, és a belépőjegyeken vagy a kiállításon 

kiosztott támogatói kártyákon keresztül befolyó összeg lesz támogatássá. 

Érdemes tudnunk, hogy a képzőművészet – a komolyzenével együtt – az 

úgynevezett „magaskultúra” része, amiért elsősorban a közép- és felsőosztály 

„rajong”. Ez viszont mindig együtt jár egy minőségi elvárással a kiállítás minden 

részletére kiterjedően. Azonban egy nívós képzőművészeti kiállítás 

megszervezésével (vagy komolyzenei támogató koncert által) több adomány és 

tartósabb adományozói kapcsolatok születhetnek, mint például könnyűzenei 

koncertek esetében. 

A rendezvényszervezési alapelvek itt a következők: 

 Képzőművészeti kiállításnál a helyszínválasztás különösen fontos! Olyan 

helyszínt válasszunk, amely megadja a kiállítás nívóját, ugyanakkor jól 

megközelíthető – és természetesen a helyszínt megkaphatjuk 

támogatásként, aminek feltétele elsősorban a személyes intézményvezetői 

kapcsolat! 

 Mivel a kiállítások általában hosszabb időtartamúak (a minimális időszak 

egy hétvége, de inkább egy hét, gondoljunk a képzőművészeti alkotások 

kitelepítésére), ezért mindenképpen célszerű egy ünnepélyes megnyitó 

alkalmat rendezni! Ennek szempontjai: 

o Legyen jelen a művész, és mondja el, miért döntött a támogatandó 

projekt mellett 

o Legyen jelen a rendező szervezet vezetője, és mutassa be a 

támogatandó projektet 

o Érdemes egy állófogadást is rendezni a megnyitóra 

o Hívjuk ki a helyi médiát és készítsünk róla magunk is fényképeket, 

videófelvételt, amit saját kommunikációs csatornáinkon 

publikálhatunk 
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o Mindenképpen gondoskodjunk a helyszín és a kiállított értékek 

biztonságáról – ez a helyszíntől és a kiállított alkotások értékétől is 

függ 

 A potenciális támogatóinknak feltétlenül küldjünk meghívót postai úton is! 

5.) Kiállítás szervezés  

Ez annyiban tér el az előzőtől, hogy nem egy meghívott képzőművész alkotásait 

állítjuk ki, hanem a gyülekezetünk / szervezetünk múltjából, emlékeiből, korábbi, 

jelenlegi tevékenységéből készítünk kiállítást, amelyen természetesen kiállítjuk és 

bemutatjuk a tervezett és támogatandó új projekteket is. 

Mivel ez a gyűjtemény saját forrásból áll, így helyszínként a saját épületünk is szóba 

jöhet (ha más körülmény ezt nem gátolja, például kis méret, rossz megközelítés, 

folyamatos más jellegű épülethasználat).  

Itt is érvényes az ünnepélyes meghívó a főbb szponzoroknak, a megnyitó ünnepség, 

esetleg állófogadással, és a média meghívása is. Feltétlenül készítsünk 

beszámolókat a kiállításról, és publikáljuk a lehető legtöbb helyen! 

6.) Garázsvásár / bolhapiac 

Egy ifjúsági csoport úgy döntött, hogy a missziójukhoz szükséges támogatást 

bolhapiac rendezésével fogják összegyűjteni. Először is meghirdették a 

gyülekezetben és a szüleik előtt a tervüket, és egyúttal bemutatták a missziós 

programjukat is, amihez a támogatást kérték. Majd megkértek minden 

„támogatót”, hogy a felesleges, nem használt „cuccaikat”, ruhát, műszaki 

eszközöket, könyveket, játékokat, lakberendezési tárgyakat bocsássák a 

rendelkezésükre. Ezután a gyülekezet környezetében plakátokon és szórólapokkal 

meghirdették a bolhapiacot, és egy hétvégén keresztül kiárusították a támogatásul 

kapott eszközöket. Ez az ificsoport 180.000 Ft-ot keresett úgy egyetlen hétvége 

alatt, hogy egy fillért is költött volna. 

7.) Papír- és hulladékgyűjtés (!) 

Sokan lebecsülik vagy méltatlannak tartják ezt a fajta támogatásgyűjtést, azonban 

gondoljuk meg: szinte minden magyar általános iskola és sok középiskola is 

megszervezi évente egy vagy két alkalommal is a papírgyűjtési akcióját. Párszáz 
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gyerek kitartó lelkesedése „árán” az iskolák elég jelentős bevételhez jutnak ezáltal 

– nem beszélve arról a közvetett haszonról, hogy a papírhulladék megfelelő helyre 

való eljuttatásával biztosíthatjuk annak az újrahasznosítását, ami manapság egy 

fontos lehetősége a környezetünk megóvásának. 

Meggyőződésem, hogy ha egy átlagos nagyságú gyülekezet mobilizálni tudná a 

tagjait és a közvetlen kapcsolatrendszerét negyedévente egy-egy papírgyűjtési 

akcióra, és szinte csak a saját háztartásainkban lévő papírhulladékot gyűjtenénk 

össze rendszeresen, azzal nem csak környezettudatosságra nevelnénk az 

embereket, ami egyébként még biblikusan kapcsolódik is a ránk bízott világ 

„művelésével és megőrzésével”, hanem öt számjegyű támogatásra is szert tudnánk 

tenni! 

Ugyanilyen alapon meghirdethetünk a gyülekezetben vagy a 

kapcsolatrendszerünkben támogatói lomtalanítást, amelynek keretében a 

megfelelő átvevő helyekre elszállítjuk a gyülekezeti tagoknál összegyűlt 

mindennemű hulladékot. Ehhez mindössze egy fuvarozót kell megnyernünk, aki 

vállalja – szintén támogatásképpen – hogy biztosítja az összegyűjtött hulladékok 

elszállítását. Ez egyfajta „missziós nagytakarítás” címen is futhat, és fiatalok, 

középkorúak egyaránt részt vehetnek benne. Egy-egy ilyen alkalom nem csupán 

pénzt hoz a konyhára, hanem jelentős közösségformáló erővel is bír, közelebb 

hozza egymáshoz a munkában résztvevő embereket. 

Tájékoztatásul csak egy lista az átvételi árakról (2011.) 

Hulladék fajta (bruttó Ft/kg) Átvételi ár 

Hullám papír 14 Ft 

Fekete-fehér újság 10 Ft 

Színes szórólapok, hirdető újságok 10 Ft 

Vegyes papír 9 Ft 

PET palack 15 Ft 

PE fólia (natúr) 10 Ft 
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PE fólia (színes) 6 Ft 

ALU italos doboz 70 Ft 

VAS adagolható 30 Ft 

VAS nem adagolható 25 Ft 

Lemez adagolható 20 Ft 

 

8.) Bibliai vacsora 

A Bibliai vacsora egy nagyon egzotikus módja lehet a támogatásgyűjtésnek.  

A szervezés szempontjából alapvetően a bankettre hasonlít, azzal a kitétellel, hogy 

ezt már gyülekezetek is sokkal könnyebben meg tudják valósítani, egyszerűen a 

saját gyülekezeti tagjaik meghívásával. Érdemes ezt is olyan helyen megrendezni, 

amely kifejezetten alkalmas nívós vendégfogadáshoz – például étterem 

különtermében. A köszöntő beszéd, esetleg áhítat, a támogatandó projekt 

bemutatása és a támogatásra való felhívás ennek a vacsorának is a része. A 

programot érdemes a bankett programtervezetéből „testre szabni”. 

Ennek az alkalomnak a különlegessége az, hogy olyan ételeket tálalunk fel, 

amelyeket a bibliai időkben fogyasztottak. Lehet ezt összekötni egy – rövid! – 

előadással is az akkori életmóddal és szokásokkal kapcsolatosan, hogy a 

résztvevőknek így a bibliaismerete is növekedhessen. 

A legfontosabb információ – számunkra, szervezők számára legalábbis, hogy 

honnan tudunk mi magunk felkészülni erre a feladatra. Ehhez a legfontosabb 

magyarul is megjelent könyvet szeretném ajánlani: 

Eleonore Schmitt: Bibliai szakácskönyv - Barangolás az ó- és újtestamentum 

konyhaművészete körül (Hunga-Print Kiadó, 1992.) 

Ez a könyv sajnos már nagyon nehezen szerezhető be (antikváriumokban, esetleg 

könyvtárakban, különösen teológiák könyvtárában érdemes megnézni!), azonban jó 

hír, hogy a SCRIBD-en fenn van és ingyenesen elérhető a következő linkről: 

http://www.scribd.com/doc/55394782/135-bibliai-szakacskonyv 

http://www.scribd.com/doc/55394782/135-bibliai-szakacskonyv
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illetve letölthető .doc formátumban innen: 

http://receptmania.hu/index.php?option=com_remository&Itemid=54&func=start

down&id=4 

Az ételek elkészítését egyeztessük a szakács személyzettel! 

A támogatás kérését a banketten részletesen is leírt módon javasoljuk ebben az 

esetben is. 

9.) Süteménysütés igés lappal 

Ez klasszikus amerikai támogatásgyűjtési módszer, amely abból áll, hogy 

süteményeket sütünk és viszünk házhoz, általában támogatásért cserébe. Ilyen 

esetben mindig a „megrendelők” határozzák meg a támogatás mértékét. Mivel egy 

ilyen akciót nem lehet hivatalosan meghirdetni (speciális ÁNTSZ engedélyek 

kellenének hozzá), ezért süteményes támogatásgyűjtést csak a közvetlen 

kapcsolatrendszerünkben csinálhatunk. Ezért ez a módszer elsősorban 

gyülekezeteknek ajánlott. 

Egy ificsoport több mint 1700 adag almáspitét sütött egyetlen hétvégén, amit előre 

meg is hirdettek, és maguk a fiatalok vitték ki biciklis futárként egy-egy igés lappal 

együtt a gyülekezet valamennyi otthonába. A támogatásokból elég jelentős 

összeghez jutottak, amit a következő évi ifjúsági programjaik megvalósítására 

használtak fel. A süteményeket természetesen az anyukák és nagymamák sütötték! 

10.)  Téglajegy 

Téglajegyeket általában építkezések vagy épület felújítások alkalmával szoktak 

kibocsátani gyülekezetek vagy nonprofit szervezetek. A téglajegy lényege, hogy a 

támogatók általában több különböző címletű téglajegy megvásárlásával részt 

vállalnak a projektcél elérésében. 

Például a Pátyi Római Katolikus Egyházközség a Szent Imre Plébánia építésének 

támogatására kibocsátott téglajegyek által híveitől és támogatóitól több mint 

harminc millió forint felajánlást kapott eddig! 

2011. februárjában ezzel a címmel jelent meg cikk a Szabadság című erdélyi 

napilapban: „Zsebpénzükből téglajegyet vásárolnak a szamosújvári diákok”. Egy 

http://receptmania.hu/index.php?option=com_remository&Itemid=54&func=startdown&id=4
http://receptmania.hu/index.php?option=com_remository&Itemid=54&func=startdown&id=4
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szórványkollégium felépítésébe szálltak be a diákok a zsebpénzükből, és össze is 

gyűjtöttek 600 nm2-nyi falfelület felépítéséhez szükséges összeget, ami kb. 

3,000.000 Ft-nak felel meg. Figyelembe véve, hogy diákok zsebpénzéről van szó, ez 

igen elismerésre méltó hozzájárulás – ami megmutatja, hogy a téglajegyes 

támogatásgyűjtési konstrukció akár gyermekeket is képes motiválni egy fontos cél 

elérésének támogatására! 

A téglajegyet természetesen átkeresztelhetjük „gyerek jeggyé”, ha például 

gyerekek nyári táborozásának támogatásáról van szó, „sípjeggyé”, ha orgona 

vásárlása, „alkatrész-jeggyé”, ha technikai eszköz vagy szolgálati gépkocsi vásárlása 

a cél – a lényeg a támogatási költségek szétaprózása különböző címletekbe. 

A téglajegyek alapvetően oklevél-jellegű, igényes emléklapok. Példaképpen néhány 

téglajegy az internetről: 
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11.) Támogatásgyűjtő aukció 

Intézzünk felhívást gyülekezetünk tagjaihoz, szervezetünk támogatóihoz, hogy 

amennyiben támogatni kívánják a missziós célkitűzésünket, megtehetik olyan 

módon is, hogy az értéket képviselő műtárgyaikat, régiségeiket missziós célú 

árverésen áruba bocsátják. A legtöbb családban vannak olyan jellegű értékes vagy 

kevésbé értékes műtárgyak, amelyekhez tulajdonosaik olyan nagyon nem 

kötődnek, azonban ilyen jellegű aukcióra megfelelnek. Ez lehet egy pincében 

porosodó festmény vagy falióra, bélyeggyűjtemény, kerámia, lakberendezési 

dísztárgy. Én alapvetően nem gyűjtök semmiféle „régiséget” és ilyen jellegű dolgot, 

mivel a szüleim még élnek, minden családi „örökségünk” náluk van, ennek ellenére 

ha holnap meghirdetnének egy ilyen missziós árverést, legalább 5-10 tárgyat 

azonnal fel tudnék kínálni. Ne felejtsük: itt a jövő felépítésének támogatásáról van 

szó, és ha a cél motiváló, reális és nemes, az emberek szívesen megválnak akár egy-

két személyesebb jellegű tárgyuktól is. És ez természetesen fordítva is igaz: mivel 

missziós célú támogatásról van szó, szívesen vásárolnak esetleg olyan tárgyat is, 

amit maguktól másutt nem vennének meg, azonban ezzel a gesztussal és a 

valóságosan kifizetett forintokkal szívesen hozzájárulnak egy számukra fontos cél 

megvalósulásához. 

Alapvetően kétféle módon lehet – és érdemes – ilyen támogatói árverést 

lebonyolítani. 

Első körben érdemes házon belül megtartani a támogatói árverést, és itt a kisebb 

értékű felajánlott tárgyakat elárverezni. Ehhez természetesen nem árt – szükség 

esetén – egy értékbecsűs segítségét is kikérni. Adjuk meg a módját az aukciónak: 

rendezzünk be egy termet úgy, ahogy ott szokás, készítsünk vagy kölcsönözzünk kis 

táblácskákat, szerezzünk árverő kalapácsot, és legyen meg az árverés formalitása. 

Ez is egy kicsit ünnep, hiszen együtt készülünk egy nemes cél megvalósítására. 

Abban az esetben, ha felajánlásként kapunk jelentősebb értékű műtárgyat, amelyet 

valószínűleg egyetlen, köreinkből meghívott licitáló sem tudna a valódi értékének 

megfelelő áron megfizetni, dönthetünk úgy, hogy „valódi” aukción értékesítjük. 

Ennek megvan a maga módja, aukciós házak rendszeresen vesznek be műtárgyakat 

és biztosítanak lehetőséget arra magánszemélyeknek és szervezeteknek egyaránt, 

hogy szakértő közönség előtt bocsássák aukcióra a műtárgyaikat. Azzal számoljunk, 
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hogy ezért természetesen leveszik a jutalékukat – azonban cserébe az értékének 

megfelelő vagy afeletti áron értékesítik az általunk felkínált tárgyakat. Ha ilyen 

előfordulna, mindenképpen kérdezzük meg a felajánlót, hogy tisztában van-e az 

általa felajánlott műtárgy értékével, és annak tudatában bocsátja rendelkezésünkre 

támogatásaként. 

Tájékozódásképpen a http://aukcio.lap.hu oldalt ajánljuk! 

12.) Ajándéktárgyak készítése és „árusítása” 

Ezzel kapcsolatban a két legfontosabb szempont:  

1. Olyan ajándéktárgyakról van szó, amelyek kapcsolódnak a szervezethez, az 

adott missziós projekthez vagy a keresztény hitünkhöz. Nyilván jobb, ha 

minél erősebben kötődik a támogatandó célhoz. 

 

2. Nem kereskedelmi tevékenységről van szó (így is lehet ilyesmit csinálni, de 

erről majd a következő fejezetben)! Vagyis nem „áruljuk” az 

ajándéktárgyakat, hanem ajándékba adjuk, támogatásért cserébe. Ezért is 

van a címben az idézőjel. Mivel támogatásról van szó, az esetek nagy 

részében az ajándéktárgy jelképes, míg a támogatásra szánt összeg, amit 

„cserébe” kapunk, akár jelentős is lehet. 

Maguknak az ajándékoknak is alapvetően két csoportja van: 

1. A saját magunk, esetleg a missziós projekt leendő kedvezményezettei által 

saját kezűleg készített ajándéktárgyak. Ezek lehetnek kézműves termékek, 

kerámiák, szőttesek, faragott tárgyak, festett képek, kézzel készített 

ékszerek, ruhák, játékok, stb. A nagyvárosokban lakók közül többet talán 

találkoztak olyan utcai adománygyűjtőkkel, akik árvák rajzaiból készített 

képeslapok „megvásárlása” által gyűjtöttek számukra támogatást. A 

képeslapokért (egy minimum felett) bármennyit lehet adni – ez az ilyen 

fajta támogatásgyűjtésnek a lényege. 

 

2. A másik lehetőség, amikor nem magunk készítjük az ajándéktárgyakat, 

hanem azokat kifejezetten ilyen célra szolgáló reklámajándék 

katalógusokból megrendeljük, esetleg legyártatjuk, és „logóztatjuk”. Az 

http://aukcio.lap.hu/
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erre szakosodott cégek a reklámunkat, logónkat, feliratainkat, üzeneteinket 

rányomják a kiválasztott ajándéktárgyra, és a megrendelt mennyiségben 

leszállítják nekünk a kész, márkázott ajándéktárgyakat. 

Mivel nem szeretnénk itt konkrét cégeket reklámozni, akit ez érdekel, egy 

internetes keresőbe üsse be a „reklámajándék” kifejezést, és máris 

válogathat az online katalógusok és ajánlatok között, az irodaszerektől 

kezdve a ruhákon, játékokon keresztül akár a komolyabb értékű 

dísztárgyakig, szó szerint több ezer és tízezer termék közül. 

13.) Jótékonysági sportverseny rendezése 

A sport tömegeket megmozgatni tudó közösségi élmény, és mint ilyen, kifejezetten 

alkalmas támogatásgyűjtésre. Nem véletlen, hogy a multinacionális vállalatok első 

számú szponzorációs területe éppen a sport világa! Nagyszámú elkötelezett és aktív 

embert lehet ezen keresztül elérni, akár mint résztvevőt, akár mint szurkolót vagy 

nézőt. Természetesen helyi gyülekezetként vagy nonprofit szervezetként 

valószínűleg nem leszünk abban a helyzetben, hogy országos sportversenyeket 

rendezzünk, de regionális, helyi közösségi szinten lehetünk ilyen események 

kezdeményezői és szervezői. 

A sportrendezvényeken való támogatásgyűjtés alapvetően három módon 

valósulhat meg – és ez a három egymást kiegészítve is működtethető, vagyis akár 

mindhárom forrásból származhat bevételünk egyszerre: 

1. Belépőjegyet szedünk a sportesemény látogatóitól – ha jelentős létszámú 

nézőközönségre számítunk, akkor lehet a belépőjegy ára jelképes, mert sok 

kicsi sokra megy alapon jelentős támogatás gyűlhet össze ilyen módon is 

2. Nevezési díjat szedünk a versenyzőktől – ez lehet szintén jelképes, de akár 

komolyabb összegű is 

3. Szponzorációs bevételek – azon cégek, szervezetek, amelyek jelentősebb 

összeggel támogatják a sportrendezvényt, molinójukat, reklámtábláikat 

elhelyezhetik a rendezvény helyszínén. Komolyabb támogató esetén 

felajánlhatjuk, hogy a mezeket nyomtatunk a versenyzőknek – bizonyos 

mértékű támogatási összeg felett ennek a költségét is érdemes a cél 

érdekében bevállalni! 
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Ne felejtsük mindenkivel nyomatékosan tudatni, hogy alapvetően jótékonysági 

sportrendezvényről van szó, amelynek a célja egy megvalósítandó missziós projekt. 

Ezt a támogatandó célt ugyanúgy értékesítenünk kell a leendő támogatóinknak, a 

nézőknek, a sportolóknak és a szponzoroknak egyaránt, mint az egyéni 

támogatásgyűjtéskor! Ha sikerül magunk mellé állítanunk őket, egy-egy ilyen 

rendezvénnyel nagyon komoly összegű bevételhez juthatunk. 

Néhány fontos szempont a felkészüléshez és lebonyolításhoz: 

 Próbáljunk meghívni egy-egy híresebb, lehetőleg vagy helyi, vagy a 

projektcélhoz valamilyen szempontból kötődő vagy köthető sportolót, aki a 

rendezvény védnöke, házigazdája, díszvendége vagy sztárvendége lehet. 

 Érdemes meghívni a helyi polgármestert is egy rövid köszöntőbeszéd vagy 

ünnepélyes megnyitó erejéig 

 Mindenképpen hívjuk meg a helyi média képviselőit – különös tekintettel a 

sporttal foglalkozó újságírókra, bloggerekre, rádió- vagy televízió 

riporterekre 

 Komolyabb sportrendezvény és/vagy nagyobb látogatói létszám esetén 

mindenképpen gondoskodjunk elsősegély lehetőségről – a helyi 

mentőszolgálat ebben tud felvilágosítást és segítséget adni! 

 Gondoskodjunk rendezőkről, bírókról, és szükség esetén biztonsági 

személyzetről 

 Készíttessünk erre az alkalomra győzelmi kupákat és érmeket – ilyen 

jellegű, egyedi gravírozást is vállaló cégek szinte minden városban 

találhatók 

 Ha okleveleket, belépőjegyeket nyomtatunk, azon feltétlenül jelezzük a 

támogatás célját is 

 Lehetőleg kerítsünk alkalmat arra, hogy megnyitó- vagy záróbeszéd 

alkalmával, eredményhirdetéskor vagy díjkiosztáskor minden résztvevő és 

látogató előtt röviden bemutassuk, hogy a jótékonysági sportrendezvény 

bevételét milyen célra fogjuk fordítani, és ezt hogyan követhetik nyomon, 

vagy milyen más módokon támogathatják az érdeklődők 
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14.) Hétvégi kézműves foglalkozás gyerekeknek 

Ez a rendezvény egyszerre kulturális misszió, egyfajta napközi, támogatásgyűjtés, és 

lehet egyben kimondottan gyermekmissziós alkalom is. Meg lehet tartani egy 

alkalommal, vagy akár rendszeres időközönként is. Segít a gyerekek 

képességfejlesztésében, ami manapság egyre népszerűbb a gyermekeiket felelősen 

és inger-gazdag módon nevelő szülők körében – az ilyesmire szívesen áldoznak. 

Maga a rendezvény tulajdonképpen különböző kézműves műhelyekből áll, amit a 

résztvevők, akár szüleikkel együtt is kipróbálhatnak, saját alkotásokat készíthetnek, 

amit azután haza is vihetnek.  

A szülők a program alatt különböző módon támogathatják azt a célt, aminek az 

érdekében a kézműves foglalkozást megrendeztük: 

 a rendezvényen árusított „téglajegyek” (vagy annak megfelelő „jegyek”) 

megvásárlásával – lásd 10. pont) 

 kihelyezett perselybe való adományozással 

 a projektet bemutató információs pultnál történő adományozással – itt az 

adományigazolás is kiállítható azonnal 

 a gyermekeik által elkészített „műalkotások” támogatói áron történő 

megvásárlásával 

Néhány fontos szempont: 

 A meghívott foglalkozásvezetőknek legalább az anyagköltségét és 

útiköltségét illik kifizetni – főleg, ha hosszú távon szeretnénk a 

szolgálataikat igénybe venni. A napi honoráriumra kérdezzünk rá, lehet az 

is felajánlás a részükről, de ha nem, akkor a költségvetésben számoljunk 

vele 

 Mindenképpen készítsünk egy tájékoztató prospektust a támogatandó 

projektünkről, és ezt vagy érkezéskor, vagy a foglalkozási állomásokon a 

szülőknek a kezébe adjuk, ne a gyerekekébe! 

 Ha a helyszín és a körülmények megengedik, érdemes napközben – akár 

több alkalommal is – hangosbeszélőn bemondani, esetleg élő szóban 

elmondani a rendezvény célját és támogatói jellegét, hogy mindenki legyen 

tisztában mindezekkel 



 
287 

 Ha saját magunk biztosítjuk a foglalkozáshoz szükséges alapanyagokat is, a 

változatos – és sokszor nem éppen olcsó – alapanyagok miatt 

mindenképpen készítsünk költségvetést! 

Milyen jellegű kézműves foglalkozásokban gondolkodhatunk? 

 agyagozás  

 tűzzománc (figyelem: ennek komoly felszerelés-igénye van, egy speciális 

kemence kell hozzá!) 

 kerámiakészítés (ha ki is akarjuk égetni, speciális kemence kell hozzá!) 

 patchwork – foltvarrás 

 scrapbook (nagyon látványos, inkább nagyobbaknak, drága az alapanyag!) 

 ékszerkészítés gyöngyökből 

 homokkép készítés  

 nemezelés 

 fajáték készítés 

 kosárfonás 

 mézeskalács készítés 

 gyertyaöntés 

 szappankészítés 

 origami 

 hímzés 

 batikolás 

 üvegfestés 

 könyvkötés 

Az interneten rákereshetünk ezekre a kifejezésekre, és találhatunk szakképzett 

foglalkozásvezetőket, alkotókat is, illetve a legtöbb technika megtanulható, így akár 

a saját fiataljaink, gyülekezeti tagjaink vagy alapítványi önkénteseink bevonásával 

mi magunk is biztosítani tudjuk az egyes műhelyek vezetőit. A különböző kreatív 

boltokban a szükséges alapanyagok is mind beszerezhetők, így a legtöbb 

foglalkozás akár külső segítség nélkül is megvalósítható. 
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15.) Játszóház, vidámpark 

Abban hasonlít az előző lehetőségre, hogy az elsődleges célcsoportunk ezúttal is a 

gyerekek, a támogatás pedig most is elsősorban a szüleik adományain keresztül 

valósulhat meg. Az előkészületek és a fő szempontok hasonlóak az előző pontban 

leírtakkal, azonban a rendezvény (ajánlott) volumene jóval nagyobb is lehet annál.  

Amennyiben nem egy szobányi, gyerekjátékkal felöntött játszóházban 

gondolkodunk, hanem komolyabb „vidámparkban”, annak a megszervezése bizony 

hely- és költségigényes tevékenység. Jó szervezéssel komoly bevételt hozhat, de 

ehhez jelentős látogatói létszámot kell biztosítanunk. Ezért ilyen rendezvényt 

érdemes kifejezetten települési szinten megrendezni! 

A szponzoráció módja 

Itt is két alapvető lehetőségünk van: 

1. Meghívunk egy komplett vidámparkot – nem kell ettől megijedni, a 

legtöbb utazó vidámpark ilyen módon működik! Informálódni például itt 

lehet: http://jatekpark.tlap.hu/utazo-vidamparkok 

Ebben az esetben támogatáshoz úgy juthatunk, hogy a tárgyalások során 

leegyeztetjük a meghívott vidámparkkal, hogy az adott játékok jegyáraiból 

mekkora százalékot adnak nekünk vissza 

2. Mi béreljük a játékokat – ebben az esetben miénk a teljes jegybevétel is. 

Ebben az esetben nyomtassunk támogató belépő jegyet – ez sokkal 

célszerűbb, mintha minden egyes játéknál külön kellene fizetni – de ez is 

megoldható. A belépőjegy mértékét illetve a fizetés módját az előzetes 

költségvetés elkészítése után tudjuk biztonságosan meghatározni, ami attól 

is függ, hogy a meghívott játékmesterek milyen konstrukcióban biztosítják 

számunkra a vidámpark berendezését. Tájékoztatásul egy minta árlista a 

különböző játék-lehetőségekről, és a napi bérleti díjakról: 

http://www.alomvidampark.hu/berbeadas/arlista.html vagy 

www.legvarpark.hu  

Néhány példa az árakra: 

 óriás csúszdás légvár 60-100.000 Ft 

http://jatekpark.tlap.hu/utazo-vidamparkok
http://www.alomvidampark.hu/berbeadas/arlista.html
http://www.legvarpark.hu/
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 nyolc személyes csocsó 50.000 Ft 

 élő csocsó 60-70.000 Ft 

 100 m2-es trambulin 70-100.000 Ft 

 6 méter magas mászófal 110.000 Ft 

 Vizifoci 14x7 méter 100.000 Ft 

 ZORB (óriás labda, benne az ember) 90.000 Ft 

 óriás szumó felszerelés 35.000 Ft 

Tudnunk kell, hogy egy vidámpark meghívása jelentős összeg – legalább fél-egy 

millió forint naponta, bármelyik konstrukciót is válasszuk. Akkor van értelme 

belevágnunk egy ilyen volumenű projektbe, ha… 

 biztosítani tudunk legalább 1-2000 látogatót, akiknek a nagy része 

valószínűleg fizetni is fog 

 vagy ha a vidámpark bérlésének költségére is találunk szponzorokat! Ilyen 

esetben azonban fontos a pontos költségkalkuláció, mert lehetséges, hogy 

a szponzorok által nyújtott támogatás a vidámpark meghívására nagyobb 

összegre jön ki, mint az elvárt bevétel a vidámpark jegyeladásaiból. Ennek 

ellenére választhatjuk mégis ezt a megoldást, mert bár pénzügyileg 

kevesebb támogatást tudunk gyűjteni, azonban egy nagyon jelentős 

embertömeget tudunk elérni és megszólítani, ami közvetetten és hosszabb 

távon kompenzálhatja a kieső támogatási összeget is. 

 nagyobb rendezvények esetében szükségesek az önkormányzati, 

rendőrségi, tűzoltósági és egyéb engedélyek megkérése és a bejelentési 

kötelezettségeknek való elégtétel 

A rendezvényen a helyi cégeknek, vállalkozóknak, szervezeteknek – szintén 

támogatásért cserébe – felkínálhatunk reklám megjelenési lehetőséget is, plakátok, 

molinók, táblák, információs pultok kihelyezésével. 

A projektcélt bemutató prospektus, a rendezői- és biztonsági személyzet illetve az 

elsősegélynyújtás biztosítása itt is kötelező, mint a nagyobb sportrendezvényeknél. 

ÖSSZEGZÉS: játszóházat lehet kicsiben is csinálni, illetve rendezhetünk közel búcsú 

jellegű, több napos megmozdulásokat is. Hogy melyiket tudjuk reálisan 

megvalósítani, függ a településen betöltött szerepünktől, a gyülekezetünk, 
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szervezetünk nagyságától és gazdasági helyzetétől. De nem csupán egyszer lehet 

vidámpark egy évben, és nem csak az önkormányzat rendezhet ilyen jellegű 

rendezvényeket. Gondoljuk át, mert a támogatásgyűjtésen túl evangélizációs, 

missziós lehetőséggé is válhat a rendezvény, és még csak engedélyt sem kell 

kérnünk az evangélium hirdetéséért, elvégre mi magunk rendezzük az egészet! 

16.) Takarítás, parkrendezés – elsősorban ismerős 

vállalkozásoknál, támogatásért cserébe 

Ez is a céges támogatások egyik megvalósítási lehetősége. Mivel nem 

takarítócégként, számláért vállaljuk a munkát, hanem „társadalmi munkából”, ezért 

a vállalat sem fizetni fog érte, hanem támogatást ad. Ezzel a támogatási ötlettel 

elsősorban a helyi vállalatokat érdemes megkeresni. Amennyiben vállaljuk a 

„minőségi” munkát, úgy a vállalat nem veszít semmit, hiszen a takarító- vagy 

parkgondozó személyzetnek is kifizetné ugyanazt az összeget, amit nekünk 

támogatásképpen odaad, így viszont egyrészt támogathat – gyakorlatilag plusz 

kiadás nélkül – egy nemes célt, másrészt kiemelten közhasznú szervezetek 

esetében, vagy tartós támogatási megállapodás keretén belül a támogatásra 

kifizetett összegnél többet írhat le, és ezzel gyakorlatilag pénzt „keres”.  

Mindezeket akár ennyire egyenesen is bemutatva, egy motiváló támogatási 

projekt-terv bemutatásával könnyen juthatunk támogatáshoz. 

További haszna lehet az ilyen jellegű támogatásgyűjtésnek az is, hogy ezzel akár a 

gyülekezetünkhöz tartozó, vagy szervezetünk által pártfogolt munkanélkülieknek, 

szegényebb embereknek a támogatásképpen kapott összegből – természetesen a 

támogató tudtával és jóváhagyásával – vissza is juttathatunk. Ebben az esetben a 

támogatási projekt-tervet ennek a figyelembe vételével kell összeállítani. Ilyen 

módon azonban valós szociális problémákat is tudunk orvosolni a magunk keretein 

belül. 

17.) Művészeti pályázatokon való részvétel 

Bár ez alapvetően pályázati lehetőség, itt is megemlítjük, mégpedig azért, mert ez 

nem közvetlenül alkalmazható egy adott missziós projekt támogatására, hanem 

közvetetten. Vagyis arról van szó, hogy technikai eszközre, hangszerre, nyári 

táborra, ifjúsági- vagy gyerekmissziós munka támogatására vagy ezekhez hasonló 
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nem túlságosan nagy összegű (vagyis nem milliós nagyságrendű) projektcélokra 

akarunk pénzt gyűjteni olyan módon, hogy művészeti pályázatokon veszünk részt, 

és az esetleges pénz- vagy tárgynyereményeket kínáljuk fel a támogatásképpen. 

Ennek az az előnye, hogy mindazokat a tehetségeket, alkotókészségeket, művészeti 

lehetőségeket, amelyek például egy gyülekezet tagjaiban és kapcsolatrendszerében 

megvannak, nemes cél érdekében „hasznosíthatjuk”. 

Meglepően sok ilyen jellegű pályázaton vehetünk részt – akár regionális, akár 

országos vagy nemzetközi szinten is. Veszíteni nem fogunk, elvégre azok, akik ilyen 

pályázatokon esélyesen indulhatnak, valószínűleg enélkül is alkotnak, ezzel 

mindössze megversenyeztetik az alkotásaikat. Azon túl, hogy az ilyen jellegű 

megmérettetéseken és elbírálásokon szakmailag is van lehetőség fejlődésre és 

előre lépésre, egy esetleges nyeremény által támogatási forráshoz is juttathatjuk a 

gyülekezetünket vagy a támogatandó projektet. Azzal azonban legyünk tisztában, 

hogy ez a bevétel esetleges – tehát egy projekt költségvetését ilyen bevételekre ne 

építsük! Ez csupán egy opcionális többletforrás lehet, illetve olyan szolgálatokat 

lehet támogatni ilyen módon, amelynek a megvalósítása nem határidőhöz kötött. 

Néhány ilyen jellegű pályázat példaképpen – a honoráriumokkal együtt: 

 Zepter formatervező pályázat – első díj: 10.000 euró, vagyis közel 3 millió Ft 

(!) 

 Fotópályázat a munkahelyi biztonsággal kapcsolatban – 3000 / 2000 / 1000 

euró, külön 1000 eurós ifjúsági különdíjjal! 

 Fotópályázat Tótkomlósról – 120.000 / 90.000 / 60.000 Ft 

 Sony World Photography Awards – évente megrendezésre kerülő 

nemzetközi fotópályázat, rengeteg kategóriában – díjazás 5-25.000 USD 

 „Rajzold le a szobádat!” – országos gyermekrajz pályázat – 300.000 / 

200.000 / 100.000-os utalvány 

 Liszt Ferencről szóló rövidfilm készítése – 2 millió / 1 millió / 0,5 millió Ft 

Az itt felsorolt pályázatok e könyv megírásakor szinte kivétel nélkül még 

elérhetőek! Ilyen és hasonló jellegű pályázati lehetőségeket a pályázati oldalakon 

(például www.pafi.hu) a megfelelő tárgyszavak kiválasztásával lehet találni! 

http://www.pafi.hu/
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18.) DVD kölcsönző – bibliai témájú filmekkel 

Ez a lehetőség elsősorban gyülekezetek számára adott. A hazánkban legalább száz 

bibliai vagy keresztény témájú film és dokumentumfilm jelent meg hivatalosan, 

nem beszélve azokról a mozifilmekről, amelyeknek van olyan értékes üzenete, 

amelyhez az evangéliumot vagy egy-egy házicsoportos, esetleg családi beszélgetést 

kötni lehet.  

Megtehetjük, hogy ezeket a filmeket hivatalos DVD-n megvásároljuk – a BlueRay és 

a HD technológia előretörésével a hagyományos DVD-k ára folyamatosan zuhan, így 

viszonylag olcsón beszerezhetők, és 1-200.000 Ft-os beruházással egy komolyabb 

gyülekezeti videotéka állítható össze. Természetesen lehetőség van arra is – 

költségkímélés szempontjából – hogy a gyülekezet tagjai adják össze az 

otthonukban meglévő DVD-ket. Ennek a tékának lehet egy jelképes kölcsönzési díja, 

amit a támogatandó célra fordítunk – például ificsoport tudja ennek a szolgálatnak 

az elvállalásával a programjaihoz szükséges támogatást összegyűjteni, és ebből 

kirándulásokat, táborokat, útiköltség támogatásokat vagy kisebb értékű eszközöket 

megfinanszírozni. 

FONTOS: se VHS kazettákat, se kalóz DVD-ket ne tegyünk be a gyűjteményünkbe! 

Az előbbi már egy idejét múlt technológia, és alig találni olyan háztartást, ahol van 

még hagyományos videolejátszó, a másolt DVD-k pedig nem vetnek jó fényt ránk, 

keresztényekre. 

Érdemes a filmekhez tájékoztató vagy beszélgetésindító segédanyagot is 

mellékelni! Ilyen elérhető például a Tonhal Prémium Magazin keretében, vagy két-

három nyomtatásban is megjelent segédanyagban. 

És még egy lényeges információ: ezt a kölcsönzőt csak házon belül hirdethetjük, és 

kifejezetten szponzorációs kereteken belül működhet, mert a hivatalos DVD 

kölcsönzésnek jogszabályai és jelentős többletköltségei vannak! 

19. Lekvár-, méz és egyéb hungarikumok elkészítése és 

eladása 

Egy nagy budapesti református gyülekezet járult hozzá jelentős adománnyal ilyen 

módon a templomépítés összesen százmilliós költségéhez. Lekvárt főztek, amit 
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holland testvérgyülekezetük tagjai vásároltak meg, tudván, hogy ezzel is 

hozzájárulhatnak az építkezés költségeihez. 

A házilag készített tartós élelmiszerek, a szörpök, lekvárok, mézfélék, tésztafélék 

iránt egyre nagyobb a fogyasztói kereslet – még hazánkban is. Amikor egy üveg 

minőségi házi lekvár vagy szörp ára a piacon 1000 Ft, akkor elgondolkodhatunk 

azon, hogy egy hétvégét rászánva akár százezer forint nagyságrendben is 

készíthetünk ilyen cikkeket. Ha ezeket felcímkézzük valamiféle támogatói címkével, 

és gondoskodunk a testvérgyülekezetekhez való eljuttatásukról, akkor bizony akár 

önmagukban is biztosítani tudják egy-egy kisebb missziós projekt 

megfinanszírozását. Különösen akkor, ha még az előállításhoz szükséges 

gyümölcsöt is a testvérek adják össze! 

A lényeg, ami megkülönbözteti a piaci árulástól (ami szintén az értékesítés egyik 

alternatívája lehet) az a csomagolás és címkézés, amely kifejezi, hogy a vásárló 

hozzájárul egy nagyobb léptékű missziói cél megvalósításához. 

20.) Húszforintos óriás persely 

Több (külföldi) gyülekezetnél láttam példát a támogatásgyűjtés ezen módjára. 

Felállítottak egy kifejezetten nagy, átlátszó falú üvegperselyt vagy zárt 

gyűjtőedényt, és felhívták a gyülekezet tagjait arra, hogy egy bizonyos hétvégén 

hozzák el az addig összegyűjtött összes 10-20 centest vagy 1 dollárost. 

Már hazánkban is egyre több közszolgáltatónál, éttermekben, bankokban láthatunk 

ilyen átlátszó adománygyűjtő perselyeket – azoknak a célja is egy-egy nonprofit 

szervezet támogatása.  

Amiről itt beszélünk, az két dologban különbözik a gyülekezet hagyományos 

perselyétől: 

 egyrészt átlátszó – és higgyük el, ez sokat jelent! A benne lévő összeg 

nagysága illetve az, ahogyan gyűlik, motiváló! 

 másrészt az ilyen akció általában egy speciális projektcélhoz kötődik – és 

célszerű egy meghatározott időszakra kitenni! Ez lehet egy hétvége, egy 

hét, legfeljebb egy hónap – különben elveszti a különlegességét. 
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Nálunk talán a húszforintosok vannak abban a kategóriában, hogy már szinte csak 

„vas”, ami lehúzza a pénztárcánkat és a zsebünket. Egy száztagú gyülekezet egy 

hetes gyűjtögetés során valószínűleg megint csak öt számjegyű összeget tudna 

összeszedni – különösen, ha mindenki bevonja a saját közvetlen ismerőseinek 

körét, és tőlük is elkéri a „húszasokat” – és ezzel őket is bevonja a támogatásba. 

Az akciót természetesen meg lehet csinálni ötven-, száz- vagy kétszáz forintossal is. 

21.) Kedvezményes szakmunka támogatásért cserébe 

A gyülekezet egy a világban egyedülálló emberi közösség, amelyet egy érdekektől 

független közös nevező köt össze: az Istenben való hit, a Jézus Krisztusban nyert 

megváltás, és az egymás felé megélt testvéri szeretet. Ugyanakkor a gyülekezetbe 

járó emberek éppúgy rendelkeznek különféle szaktudással, szakmai képességekkel, 

termelő eszközökkel, szolgáltatási lehetőségekkel, mint a nem keresztények 

emberek. Ezt a szakmai forrásbázist fel lehet használni támogatásgyűjtésre is. 

Ráadásul rögtön kétféle módon. 

A közvetett támogatásgyűjtés, amikor nem pénzt keresünk egy projekt 

megvalósítására, hanem kifizetendő pénzt spórolunk meg azáltal, hogy olyan 

tevékenységeket, amelyekért valakinek pénzt kellene fizetni, a gyülekezet tagjai 

ingyen, vagyis felajánlásból, szolgálatból elvégeznek. Klasszikus példája ennek az 

építkezéssel kapcsolatos fizikai munkaerő kiváltása: a gyülekezet tagjai elvállalják a 

segédmunkákat, esetenként a szakmai feladatokat is, és ezzel a gyülekezet nagyon 

komoly munkadíjakat tud megtakarítani. A „bevett” munkadíj-kiváltásba tartozó 

„szolgálatok” közé tartozik sok helyen a kertrendezés, takarítás vagy a főzés 

(nagyobb rendezvényeken) is. 

Amiről meg szoktunk feledkezni, hogy ugyanezt a szemléletet sok más területen is 

alkalmazni lehetne. Sok gyülekezetben vagy missziós szervezet holdudvarában 

találhatók komoly szakmai háttérrel rendelkező emberek – például könyvelők, 

tanácsadók, honlapszerkesztők, kereskedők. Sajnos ritkán jut eszünkbe, hogy a 

gyülekezetben lévő üzleti potenciálokat Isten szolgálatába állítsuk, pedig ennek 

több módja is van, és egyáltalán nem ütközik bibliai alapelvekbe az, hogy 

keresztény fogyasztók a keresztény termelők áruit vásárolják meg, akár 

kedvezményesen is. 
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Mindenesetre támogatásgyűjtési eszköz lehet például az is, ha egy nagyobb 

gyülekezetben egyfajta munkaerő-közvetítést csinálunk, vagyis a gyülekezet 

valamilyen fórumon lehetőséget ad arra, hogy a gyülekezetbe járó termelők, 

kereskedők, szolgáltatók a gyülekezet tagjai között találjanak vásárlókra, akár 

valamiféle egyedi árengedménnyel is összekötve, és az ebből származó bevételük 

egy részét visszaadják a gyülekezetnek támogatásképpen. 

Manapság, amikor a különféle vásárlói közösségek egyre nagyobb teret hódítanak a 

mindennapi fogyasztási cikkek terén is, miért ne támogassuk egymást mi 

keresztények is, akár ilyen módon is – különösen, ha az így nyert bevételtöbblet egy 

részét közvetlenül vissza is forgathatjuk a misszióba. 

22.) Kuponfüzet 

A kuponfüzet az előző támogatási ötlet „kistestvére”. Több gyülekezetben 

használták már fiatalok, elsősorban az ifjúsági misszió költségeinek 

előteremtésében. A kuponfüzet lényege, hogy a fiatalok összeszedik azokat a 

lehetőségeket, amelyekkel segíteni tudják a gyülekezet tagjait – mint például a 

fűnyírás, kertészkedés, gyermekfelügyelet, korrepetálás, időseknek bevásárlás, 

nagytakarításban való segítségnyújtás, autómosás, lomtalanítás, stb. Ezekből a 

tevékenységekből kuponfüzetet készítenek, amelyeket kiosztanak a gyülekezetben. 

A gyülekezet tagjai beválthatják ezeket a kuponokat, egy általuk az ifjúsági 

misszióra felajánlott összegért cserébe. Ennek több haszna is van: a fiatalokat 

munkára és felelősségre szoktatja, és az általuk elvállalt munkák valóságos 

segítséget nyújthatnak azoknak, akik azokat igénybe veszik. Ráadásul az ebből 

befolyó pénz fedezheti az ifjúsági munka költségeit, legyen szó hangszervásárlásról 

vagy a nyári táborozás költségeinek biztosításáról. És még egy jelentős haszon: 

mivel az ifjúsági misszió költségéről így maguk a fiatalok gondoskodni tudnak,a  

gyülekezet költségvetéséből az ifjúságra szánt éves keret felszabadul, és azt már 

teljesen más, a fiatalokkal akár semmiféle kapcsolatban nem lévő, más jellegű 

missziós célokra tudja fordítani a gyülekezet! 

23.) Jótékonysági autómosás 

Ez is elsősorban fiataloknak ajánlható támogatásgyűjtési módszer – de akár 

„komolyabb” megmozdulássá is válhat, például egy-egy lakótelepen. 
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A képlet egyszerű: támogatásért cserébe lemossuk az autókat. 

Meg lehet szervezni ezt a gyülekezeten belül, akár egy családi nappal összekötve, 

de akár egy gyülekezeten kívüli, kifejezetten missziós jellegű program keretében is. 

Ennek a módszernek a sikere a jó marketing. Mert nem arról van szó, amit 

Budapesten sok közlekedési csomópontban kéretlenül is csinálnak: egy százasért 

leöntik a szélvédőt mosószeres vízzel két piros lámpa között! Ennek az akciónak a 

lényege, hogy ez egy jótékonysági autómosás, ahol nem az autók megmosásán van 

a hangsúly, hanem a támogatásgyűjtés célján, vagyis egy alapvetően nemes és 

önzetlen cél támogatásán. Az autómosás tulajdonképpen a támogatásgyűjtés 

színpadi kelléke, ami természetesen nem azt jelenti, hogy nem egy alapos, 

valóságos kézi mosásról lenne szó! Legyen maga a munka is nagyon igényes, méltó 

ahhoz az odaszánásunkhoz, amivel a célunkat szeretnénk megvalósítani. Valós 

értéket kínálunk fel, tényleg megmossuk az autókat, mintha egy benzinkúton 

fizetne az ember a kézi autómosásért – csak itt a tevékenység mögött van egy 

szponzorációs cél, és az egésznek így már nem kereskedelmi, hanem közösségi 

jellege van. Vagyis ez lehet egy nagyon jó „buli” mindkét fél részére! Ezt a módszert 

is sok helyen alkalmazták és ajánlják, épp amiatt, mert van benne egy „mozgalom” 

jelleg: autók vonulnak fel akár óriási sorban, amikre lehet transzparenseket, 

matricákat ragasztani, amik mind a támogatott célt hirdetik. A sofőröknek közben 

lehet egy hideg üdítőt kínálni, beszélgetések alakulhatnak ki, akár még valamilyen 

programot is lehet köré alakítani. Egy játékos, vizes, mégis tartalmas fél vagy egész 

napos rendezvénnyé nőhet fel egy ilyen akció. És ha ehhez hozzáadjuk, hogy ha 

kellően széles körben meghirdetjük, és egy nap folyamán eljön csak 30-50 autós, 

akik legalább azt az összeget ki fogják fizetni támogatásképpen, amit egy 

benzinkúton kifizetnének a kézi autómosásért (de inkább többet, hiszen ez nem a 

munkadíjról szól), akkor akár jelentősebb összeghez is hozzá lehet jutni egy vidám 

támogatásgyűjtési eseményen keresztül! 

24.) Ünnepi szerenád 

A szerenádokat általában két eseményhez szoktuk kötni: az iskolai ballagáshoz és a 

karácsonyhoz. Azonban a szerenád lehet támogatásgyűjtési eszköz is. A 

megvalósítás ugyanaz, mint az előbbi két esetben (bár az igényességre érdemes 

komolyan odafigyelni). Az előzőekhez hasonlóan itt is az egész esemény tálalásától 

lesz mégis minden más.  
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Hirdessük meg a gyülekezetben, a szervezetünk kapcsolatrendszerében, hogy ilyen 

módon szeretnénk támogatást gyűjteni. Kérjünk visszajelzést, tervezzük meg az 

útvonalat, és a meglátogatott helyeken akár nyilvánosan is hirdessük meg a 

szerenád és a támogatásgyűjtés célját. Egy ilyen alkalomból könnyen nőhet ki egy 

evangélizációs körút, aminek mellékes hozadékaként támogatást is gyűjthetünk. 

Azt hozzá kell tennem, hogy a nyilvános meghirdetést elsősorban szociális és 

közcélú projekteknél érdemes bevállalni, és ebben az esetben komolyan fel kell 

készülni a műsorral, illetve érdemes megkérdezni a helyi rendőrséget, hogy 

szükséges-e bejelenteni vagy engedélyeztetni az eseményt, hogy még véletlenül se 

zavarhassa meg atrocitás a szerenádot. 

25.) Tagsági díj 

A tagsági díj egy nagyon általános támogatási módszer, amelyet sportegyesületek, 

nonprofit vagy kulturális szervezetek, könyvtárak, vagyis a mindennapi élet 

számtalan szereplője alkalmaz az alapköltségei finanszírozásához. Ez a lehetőség a 

keresztény szervezetek előtt is nyitva van. Akár egy gyülekezet is elindíthat olyan 

tevékenységet, amelyhez tagsági díjat szed – legyen az kulturális vagy sport 

tevékenység. Angliában sok protestáns gyülekezet eleve úgy építkezett, hogy a 

temploma nem csak hitéleti tevékenységet lát el, hanem egyfajta kulturális 

centrumként mindenki számára nyitott. A sportpályája látogatható, az épületében 

egy kávéház vagy könyvtár üzemel. A környéken élők így „megszokják”, hogy a 

templom és a gyülekezet a hétköznapjaik szerves része, nem egy életidegen, 

szekuralizált környezet, és az ott elköltött pénzükkel, tagsági díjaikkal támogatják a 

gyülekezet által biztosított lehetőségeket, és közvetve a gyülekezet missziós 

munkáját is. 

Itt csupán egyetlen megjegyzést tennék még: az emberek szívesen fizetnek akkor, 

ha egy számukra hasznos és értékes, minőségi „szolgáltatást” kapnak. Tehát a 

tagsági díjat sem kell szégyellni – ha valóságos tartalmat adunk érte! És – mint 

minden esetben, de itt különösképpen – nagyon sok múlik azon, hogy amiért 

tagsági díjat kérünk, az megüti-e azt a színvonalat és elvárást, amiért az emberek 

szívesen ki is fizetik azt. 

És lehet itt nagyokat is álmodni! Mert sok olyan hazai gyülekezetet ismerek, 

amelyben olyan magas színvonalú komolyzenei munka folyik, hogy akár bérletes 
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előadássorozatot is meghirdethetnének – teljesen támogatásgyűjtési alapon, és 

biztos vagyok benne, hogy lennének olyanok, akár nem hívő emberek között is, akik 

még fizetnének is érte, különösen, ha a bérlet ára egy önzetlen, nemes cél 

megvalósulásához történő hozzájárulás. (Bár ez kicsit visszakanyarodás a 

segélykoncertekhez, amiről korábban már volt szó, itt csak a „bérletes” koncepció 

miatt vetettem fel újra.) 

26.) Tematikus támogatói est 

Ez azt jelenti, hogy a támogatott cél témájában meghívunk egy vagy több – 

lehetőleg országos hírű – előadót, képviselőt vagy érintettet, és köréjük szervezünk 

egy rendezvényt, amelynek keretében a rendezvény témájául szolgáló célra 

gyűjtést is tartunk. A másik lehetőség a szponzorációra, hogy támogatói jegyeket 

árusítunk, természetesen kellően hangsúlyozva, hogy a jegy bevételét a 

meghirdetett jótékonysági cél megvalósítására fordítjuk. 

Az ilyen eseményeknek akkor van igazán vonzó hatása, ha a meghívott személy 

valóban jelentős annyira, hogy akár tömegeket is behozzon. És az igazat megvallva 

erre az országos hírű, médiában is felkapott szakértők illetve az úgynevezett 

celebek esélyesek. 

Mindkettővel kapcsolatban egy-egy gondolat – az első hallásra talán idegenkedők 

számára: 

1.) SZAKÉRTŐK 

A média egyre több olyan szakmából csinál show-műsort, amik valamilyen 

szempontból összekapcsolhatók a keresztény értékrenddel, vagy az emberek testi-

lelki támogatásával. Elég, ha csak Csernus Imre pszichológus doktorra gondolunk, 

akinek nagyon komoly munkássága van a drogproblémákkal küszködő fiatalok 

megmentése terén. Ha a gyülekezetünk vagy szervezetünk történetesen 

drogprevenciós szolgálat beindítására szeretne támogatást gyűjteni, akkor Csernus 

doktor akkor is abszolút szaktekintély, ha történetesen nem evangéliumi hívő 

ember, és a nevével fémjelzett támogatásgyűjtés akár olyan embereket is meg tud 

mozdítani, akiknek sem a gyülekezetünkhöz, sem a drogproblémákhoz nincsen 

semmi köze, csak éppen a Csernus Imrét ismerik és szeretik a tévéműsorai miatt. 
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A másik nagy meghívható szakértői bázis a politika világából kerül ki. Különösen a 

regionális vezetők, a polgármester, vagy egy-egy szakminisztérium vezető embere 

jelentős többletértéket adhat egy jótékonysági célért való kampányhoz, még akkor 

is, ha ők „csak” mellékszereplői a támogatásgyűjtési rendezvényünknek, azonban 

sokan az ő nevük miatt fognak eljönni, vagy fogják támogatni is az általunk képviselt 

célkitűzést. 

2. CELEBEK 

A legfontosabb mondanivalóm velük kapcsolatban, hogy ők is ugyanolyan emberek, 

mint mi! Sajnos ezt sokan hajlamosan elfelejteni. Nekem közvetlen tapasztalatom 

ez, hiszen újságíróként is dolgoztam, és készítettem interjút magas rangú 

kormányhivatalnokkal éppúgy, mint befutott sztárral – és azt láttam, hogy a 

titulusától, a médiában felfújt imázsától vagy épp az anyagi helyzetüktől függetlenül 

őket is ugyanazok a kérdések foglalkoztatják, ők is ugyanúgy éreznek és akár 

ugyanúgy hisznek, mint a bulvárlapok olvasói. Sok olyan „celebről” tudok, aki 

nagyon komolyan veszi a Bibliát, aki nagyon mélyen hisz Istenben, és olyan is volt, 

aki elmondta, hogy nagyon szeretne gyülekezetbe járni, de sajnos akárhová ment, a 

keresztények rögtön rászálltak, mindenki csak ki akarta használni a hírnevét, és 

emiatt inkább csak szűk körben gyakorolja a hitét. 

Mindettől függetlenül a celeb-lét velejárója az, hogy a hírességek a hírnevükkel 

nem csak pénzt keresnek, hanem bizony szívesen támogatnak és képviselnek 

számunkra fontos értékeket és célokat. És sok olyan magyar színművész, énekes, 

zenész, képzőművész él és alkot közöttünk, akik nagyon szívesen csatlakoznak jó 

kezdeményezésekhez, akik szívesen támogatnak akár csak a nevükkel és 

megjelenésükkel, de akár komoly elkötelezettséggel vagy pénzzel is nemes és 

értékteremtő célokat. Érdemes tehát tájékozódni, és merjünk megszólítani akár 

„hírességeket” is egy-egy projektünk támogatása ügyében. A személyes érintettség, 

kötődés sokszor tetten érhető a nyilatkozataikban, különböző, a személyükkel 

foglalkozó műsorokban, könyvekben, illetve egyre több esetben vallják meg nyíltan 

is akár a keresztény hitüket, akár egy-egy jótékonysági cél iránt való 

elkötelezettségüket. Mindezeken túl egy további kapcsolódási pont lehet – 

elsősorban kisebb településről származó celebek esetében – a szülőföldhöz való 

kötődésük, az ilyen meghívásokra is szívesen válaszolnak pozitívan a 

megkeresettek. 
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27.) Város- vagy köztértakarítás 

A támogatásgyűjtés egy módja lehet, ha egy-egy közterület takarítását, 

helyreállítását, rendezését, esetleg egy játszótér felújítását elvállaljuk. Ennek akkor 

lesz komolyabb szponzorációs hatása, ha megfelelően kommunikáljuk, és a 

helyszínen molinókkal, transzparensekkel, szóróanyagokkal és egy információs 

pulttal is felkészülünk az érdeklődők fogadására. A másik fontos szempont, hogy 

megfelelően demonstratívnak kell lennie a siker érdekében az ilyen akciónak, ami 

azt jelenti, hogy akkor válasszuk a támogatásgyűjtés ezen módját, ha legalább 50-

100 emberrel ki tudunk vonulni, és az általunk elvégzett munka jelentős 

különbséget fog mutatni az eredeti állapotokhoz képest. 

A biztonságos és bonyodalommentes akció érdekében érdemes egyeztetni a város 

vezetőségével, esetleg a közterület-fenntartókkal, és érdemes bejelenteni az akciót 

a rendőrségen is – különösen, ha például hangosítást, zenét is használnánk a jó 

munka és a promóciós cél érdekében. 

A szórólapokon érdemes feltüntetni, hogy miért végezzük ezt a munkát, és milyen 

célból keresünk támogatókat. 

Egy ilyen egész napos közös munka a benne résztvevőket is közelebb hozza 

egymáshoz, és a megvalósító gyülekezet, szervezet számára is igen jelentős PR-

értékkel bír, hiszen a járókelők és a környéken lakók egy aktív nonprofit 

tevékenységen keresztül ismerik meg a közösséget. 

28.) Karácsonyi támogatásgyűjtő ajándék-kampány 

Ez az akció arról szól, hogy a gyülekezet / szervezet saját maga szervez úgynevezett 

„cipősdobozos” karácsonyi kampányt – azonban nem abból a célból, hogy azt 

szétossza a szegény gyerekek között (ilyet is lehet, csak ez nem a támogatásgyűjtő 

ajándékozás, és a kettő nem is zárja ki egymást!), hanem kifejezetten a potenciális 

támogatókat ajándékozza meg velük. Nem is feltétlenül a gyerekeiket, illetve nem 

is feltétlenül a klasszikus „cipősdobozos” formában, lehet reklámajándék-jellegűen 

is. A kampány lényege, hogy ajándékokat adunk a leendő támogatóinknak, ezzel mi 

tesszük meg az első lépést, és az ajándékkal együtt egy csekk, egy kártya, egy 

támogatólevél keretében felkérjük őket arra, hogy amiképpen mi őket 

megajándékoztuk, ők is ajándékozzák meg a projektünk célcsoportját! Tehát nem 
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arról van szó, hogy mi kérünk támogatást az ajándékért cserébe, vagyis nem 

ajándékot „adunk el” nekik, hanem az ajándékozás ceremóniájába és lehetőségébe 

vontjuk be őket, ami nem felénk irányul, hanem egy harmadik fél felé – akik a mi 

missziós projektünk kedvezményezettei. 

29.) Emlékkönyv, projekt-album 

Készíthetünk emlékkönyvet a támogatandó projekttel kapcsolatban. Ennek igazából 

akkor van realitása, ha olyan jellegű projektnél alkalmazzuk, amelynél egy jelentős 

fejlesztési fázist le lehet zárni, viszont a következő fázishoz, vagy a folyamatos 

működtetéshez van szükségünk további támogatásokra. De lehet emlékkönyv 

helyett projekt-bemutató könyvet is összeállítani. Az ilyen kiadványok sok fotót, sok 

személyes élménybeszámolót, emléket, bizonyságtételt tartalmaznak mind a 

projekt megvalósítói, mind a célcsoport vagy a támogatók bevonásával. Az ilyen 

kiadványoknak nem kereskedelmi áruk van, mivel ezek jelképes ajándékok, hanem 

a konkrét támogatásgyűjtés egy kézzelfogható eszközei, amelyért „cserébe” 

elkötelezettséget és támogatást kérünk. 

Fontos, hogy az ilyen albumok, emlékkönyvek igényes kivitelűek, dekoratívak 

legyenek – viszont azzal számolnunk kell, hogy kis példányszámban a 

nyomdaköltségük jelentős lesz, ezért csak akkor érdemes megvalósítani, ha olyan 

mértékű támogatást tudunk realizálni a segítségükkel, amely megéri a befektetést. 

30.) Maraton 

Talán sokan emlékezünk Forrest Gump nagy futására, amelyhez a filmben ezrek és 

ezrek csatlakoztak. Az ilyen maratoni küzdelmekben van valami nagyon inspiráló, 

felhívó, izgalmas – és nem véletlenül vannak minden ehhez hasonló 

sporteseményen jelen a hivatalos szponzorok, támogatók is.  

Maratont mi is rendezhetünk – gyalogosan, kocogással, biciklivel, akár autókkal is. 

A lényege, hogy egy jelentős távolságú körutazást teszünk, és megállunk minden 

olyan helyszínen, ahol valamilyen kapcsolatunk van, esetleg vendégszolgálatra van 

lehetőség. Útba ejthetjük a felekezetünk vagy támogatóink gyülekezeteit, 

szervezhetünk egy-egy találkozót más gyülekezetekkel, ahol támogatást is tudunk 

gyűjteni. Akkor van hatása ennek, ha a „megállóknál” a házigazda fél valamilyen 

fogadó „ünnepséget” tud rendezni, és össze tudjuk kötni egy közös szolgálattal, 
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esetleg evangélizációval is. Az ilyen felvonulás-jellegű maratonoknak, missziós 

utaknak akkor van igazán jó hangulata és demonstratív jellege, ha megfelelően 

nagy számban vesznek részt rajta. 

Készíthetünk mi is egyenpólokat, autókra zászlókat, amelyekre akár szponzori 

hirdetéseket is feltehetünk, elsősorban a gyülekezet vagy szervezet holdudvarába 

tartozó cégek bevonásával. Természetesen archiváljuk az eseményt, készítsünk 

rengeteg fotót, videót, mert ezek a későbbiekben fontos PR-eszközök lehetnek, 

akár egy további támogatási akcióban, akár csak a támogatóink felé való 

visszajelzésben. 

11. Gazdasági tevékenység a nonprofit szektorban – avagy 

hogyan kereshet pénzt a gyülekezet? 

A legelső kérdésre, hogy végezhet-e gazdasági tevékenységet például gyülekezet, 

két megközelítésből kell választ adnunk. 

Az első a jogi / gazdasági megközelítés. Amennyiben a gyülekezetnek van saját 

alapítványa, akkor az arra vonatkozó jogszabályok alapján határozottan igen. Ennek 

a legfontosabb háttérvonatkozásait a következő fejezetben le is tisztázzuk. 

A másik a teológiai megközelítés. Biblikus-e, ha egy gyülekezet pénzt „keres” – 

akár a fennmaradása, akár a missziómunkája érdekében? Mivel nálunk a szinte 

azonnal elítélő és felháborodó hozzáállás forrása a legtöbb esetben egy sekélyes és 

eltorzult bibliaértelmezésből fakadó teológia, ezt kénytelenek vagyunk 

megválaszolni, hiszen amíg a hozzáállásunk nem változik, ennek a fejezetek igazán 

létjogosultsága sincsen. 

A keresztény emberek 99%-a a gyülekezet és a „vállalkozás” összekapcsolásakor 

azonnal arra a bibliai történetre asszociál, amikor Jézus kiűzte a Jeruzsálemi 

Templomból a vásározókat. Ez azonban nem ugyanarról szól, amiről akár ez az 

egész témafelvetés illetve könyv, akár konkrétan ez a kérdés! 

Először is miféle „kereskedőkről” van szó abban a történetben? A „kufár” kifejezés 

az Idegen Szavak Szótára szerint „haszonleső, nyerészkedő kereskedő, akit a 

kereskedelmi törvény nem ismer el igazi kereskedőként”. 
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Másodszor az alapvető problémát nem is a kereskedők jelentették, hiszen ők azt 

árulták, amire az embereknek az áldozati szertartások bemutatásához szükségük 

volt. Ilyen szempontból maga a kereskedelmi tevékenység egyenesen szükségszerű 

volt. A problémát az a korrupt főpapaság jelentette, akik döntöttek arról, hogy a 

kereskedők a nagyobb haszon érdekében bejöhessenek a Templom „pogányok 

udvarának” nevezett részébe, kiszorítva onnan az imádkozó nem-zsidókat. A 

nagyobb haszonból pedig a főpapság leszedte a maga sápját, amit saját 

gazdagodásukra fordítottak, és egyáltalán nem a Templom szolgálatára. 

Tehát Jézus nem magát a kereskedelmi tevékenységet, még csak nem is a 

kereskedőket magukat ítélte el, hanem azt a helyzetet számolta fel, amelynek 

következtében jó dolgot rossz helyen és rossz célból végeztek. És még egyszer 

ismétlem, ez alapvetően a korrupt főpapaság bűne volt. 

Ha ilyen szempontból gondoljuk át a történteket, nem fogunk találni olyan 

újszövetségi rendelkezést, amely megtiltaná azt, hogy Isten szolgái – és a 

gyülekezet ennek az „intézményi” és közösségi megvalósulása – gazdasági 

tevékenységet is végezzenek. Pál apostolról azt olvassuk, hogy amíg Efézusban 

tanított, addig sátorkészítésből tartotta fent saját magát – ami ma azt jelenti, hogy 

a lelkipásztornak civil foglalkozása van. Nyilvánvaló, hogy az első keresztények 

idejében nem határolódott el a templom annyira a hétköznapoktól, mint 

manapság, még nem történt meg az egyház klerikalizálása, és a felvilágosodás 

előttig nem volt „szekuralizáció” sem – tehát ha valaki dolgozott a keresztény 

testvéreivel együtt, és a munkája fizetségéből támogatta a gyülekezetet, az 

semmiben sem különbözött attól, amit manapság individualizáltan és a gyülekezeti 

közösség kizárásával élünk meg. 

A következő szempont, amit szeretnék megemlíteni, hogy a Luther-Kálvin féle 

reformáció egyik nagy hatása éppen a gazdasági élet megélénkítése volt. Csak 

egyetlen példát hadd említsek erre: amikor a svájci ötvösök, akik korábban 

kegytárgyak készítéséből tartották fenn magukat és így közvetve az egyházukat is, 

áttértek a kálvinista hitre, amely ezen a téren a puritanizmust hirdette, a 

szakértelmükkel is kezdeniük kellett valamit ezeknek az újonnan hívőkké lett 

ötvösöknek, és több olyan svájci óramárka, amelyet ma világszerte mindenki ismer, 

éppen ennek a hitbeli változásnak köszönhette a megszületését. A svájci gazdaság 

fejlődésére, és ezzel együtt a svájci kálvinista egyház növekedésére is óriási hatással 
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lettek azok a megtért ötvös mesterek, akik Istennek engedelmeskedve kezdtek el 

teljesen profán mesterségekkel pénzt keresni és gazdaságot építeni. 

Egy másik figyelemre méltó példát azok az elsősorban puritán felekezetek és 

közösségek mutatják, amelyek családi gazdaságokban, elsősorban 

mezőgazdaságból élnek, és egymás szükségeit kiegészítve „cserélgetik” egymás 

között a megtermelt javaikat. Egész felekezetek éltek így, sőt, néhány mindmáig 

ugyanezt az életformát követi, csak a posztmodern, globalizált, uniformizált és 

fogyasztói kultúrában raboskodó nyugat néz rájuk úgy, mintha szinte földönkívüliek 

lennének. (Ilyenek például az amish-ok.) 

Ugyanezt a gazdasági berendezkedést követik mind a mai napig az izraeli kibucok. A 

kibuc egy olyan zárt közösségi és gazdasági rendszer, amelyben a lakók elvégzik és 

biztosítják a mindennapi élethez szükséges összes tevékenységet, és ingyen 

részesülnek az egymás által megtermelt javakból. Tudtommal az egyetlen olyan 

életközösségi forma, ahol meg tudták valósítani a kommunizmus tiszta formáját – 

vagy azt az alapelvet, amit a Jeruzsálemi gyülekezetről olvasunk az Apostolok 

Cselekedetei elején: „Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös 

volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen 

szükség volt rá.” (2,44-45) 

Mindezekkel csak szerettem volna megteremteni annak a gondolatnak a 

lehetőségét, hogy a gyülekezetünk tagjai, kihasználva, hogy egy nagyon speciális 

közösség összeköti őket, azt a szaktudást, amit „világi” munkahelyen, vagyis 100%-

ban profittermelési célból amúgy is végeznek, Isten szolgálatába állíthassák. A 

munkavégzés fő célja, hogy a dolgozó ember saját magáról és a családjáról 

gondoskodni tudjon általa. De ha ez a feltétel teljesülhet olyan módon is, hogy a 

munka eredménye Istent dicsőíti, és a keresztény embereket szolgálja, akkor 

egyenesen törekednünk kellene arra, hogy a gyülekezetek ne csak prédikáljanak 

arról, hogyan kell dolgozni, hanem mutassanak is be egy teljesen más minőségi 

munkakultúrát, munkaerkölcsöt, munkához való hozzáállást, szolgáltatási 

minőséget és profit-kultúrát! Pontosan ez lehetne az értelme a keresztény 

cégeknek – amiknek az alapítói akár maguk a gyülekezetek is lehetnének, 

munkahelyeket teremtve, ezzel megélhetést is biztosítva a tagjaiknak, vagy akár 

ezzel szolgálva és evangélizálva a kívülállók felé! Már így is túl nagy a szakadék az 

üzleti élet és a bibliai értékrend között, mi keresztények az ítélkező prédikációink 
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helyett inkább mutassuk meg, hogyan lehet ezt jobban, tisztességesebben, 

önzetlenebb és nemesebb módon csinálni! 

1. A legfontosabb jogi tudnivalók 

Ahogy az előbbi bevezetőben említettem, gazdasági tevékenység végzéséhez 

legcélszerűbb egy alapítvány megalapítása. Azonban alapítványt (vagy bármilyen 

más nonprofit szervezetet) kifejezetten vállalkozási céllal alapítani nem lehet! 

Amiről most beszélni fogunk, az az úgynevezett „társadalmi vállalkozás” – a 

gazdasági tevékenységek azon formája, amelyet nonprofit szervezetek végeznek. 

A legfontosabb tudnivalók ezzel kapcsolatban: 

 Ide tartozik minden olyan gazdasági tevékenység bevétele, amelyet a 

szervezet bevétel és vagyonszerzés végett végez, és amelynek folytatása a 

létesítő okiraton kívül esik 

 A vállalkozás semmilyen szempontból nem veszélyeztetheti vagy gátolhatja 

a közhasznú tevékenység folytatását 

 A gazdasági tevékenységből származó bevétel éves szinten nem haladhatja 

meg az összes bevétel 50%-át – vagyis legalább ugyanannyi támogatással 

kell rendelkeznünk, amennyit a gazdasági tevékenységből profitálunk 

 A nonprofit szervezet gazdasági tevékenységét az erre vonatkozó gazdasági 

jogszabályok alapján kell végezni, könyvelni, és a gazdasági szereplőkre 

vonatkozó módon kell adózni is az itt jelentkező nyereségek után 

 A vállalkozási tevékenységből származó nyereség osztalékként nem 

osztható fel, és vihető ki a nonprofit szervezeten kívül – vagyis nem lehet 

belőle magánvagyon 

 A non-profit szervezetre vonatkozóan a közhasznú szervezetekről szóló 

törvény rendelkezik legrészletesebben a közhasznú szervezetek 

gazdálkodási tevékenységéről. 

2. A Nonprofit Gazdasági Társaság 

Magyarországon 2007. július 1-től alapíthatunk nonprofit gazdasági társaságot – 

ennek társasági formája lehet közkereseti társaság (kkt), betéti társaság (bt), 

korlátolt felelősségű társaság (kft) és részvénytársaság (rt) egyaránt. Az ide 

vonatkozó jogszabály: 1997. évi CLVI. tv. 

http://www.mhk.hu/mhknew/i_online/lista.php?kibocsatasi_ev=1997&sorszam=CLVI&JTC=-1&KTC=-1&WR=&B1=Keres%E9s
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Akkor érdemes nonprofit gazdasági társaság létrehozásán gondolkodni, amikor 

bizonyos társadalmi közös szükségletet alapvetően nem nyereségérdekelt módon 

szeretnénk kielégíteni. Tehát minden tekintetben gazdasági szereplőkként 

működünk, terméket állítunk elő vagy szolgáltatunk, ezért pénzt kérünk, a dolgozók 

megkapják a méltó fizetésüket, csak a megtermelt haszon nem lesz egy 

magánszemély (tulajdonos, cégvezető) magántulajdona, hanem a vállalat 

fejlesztésére, terjeszkedésére, jövőbeli tervek megvalósítására fordítható, vagy 

közcélokat tölthet be. 

A nonprofit társaságok működési területe alapvetően a társadalmi szolgáltatások 

köré csoportosulnak, az oktatással, egészségüggyel, ellátással kapcsolatosak. Ilyen 

formában tanácsolt elindítani a mostanában egyházi körökben is egyre 

„divatosabb” családi óvodákat és napköziket is. 

A közhasznú nonprofit gazdasági társaság 

Sajátos jogállást szerezhet egy nonprofit társaság akkor, ha a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelően közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezetté való minősítését 

kéri.  

A közhasznú szervezetté minősíthető nonprofit gazdasági társaság létesítő 

okiratának tartalmaznia kell, hogy: 

 a szervezet milyen közhasznú tevékenységet folytat, és amennyiben 

tagsággal rendelkezik, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen 

a közhasznú szolgáltatásaiból; 

 vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 

tevékenységére fordítja; 

 közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

  



 
307 

Miért előnyös a közhasznú nonprofit gazdasági társaság? 

- Azért, mert így pályázhat mindazon állami- és társadalmi pályázati lehetőségeken, 

amelyeket nonprofit szervezeteknek írnak ki a kiírók. 

Miben más egy közhasznú nonprofit gazdasági társaság és egy közhasznú 

alapítvány? 

- Abban, hogy az előbbire nem vonatkozik a gazdasági tevékenységből származó 

bevétel 50%-os küszöbe. 

------------------------------------------------ 

Mivel jelen segédanyag elsősorban nem jogi, hanem forrásteremtési szempontok 

alapján íródott, a nonprofit szervezetek, illetve a nonprofit gazdasági társaságok 

megalapításával kapcsolatban ügyvéd, gazdasági és könyvviteli kérdéseivel 

kapcsolatban pedig könyvelő bevonását javasoljuk, mert mindezen ismeretek 

részletes kifejtése nem e könyv tárgya. Ezzel a néhány oldalnyi összefoglalással 

szerettük volna nyitottá tenni a keresztény vezetőket arra, hogy amikor 

támogatásgyűjtésről gondolkodnak, mérlegeljék annak a lehetőségét is, hogyan 

tudnak saját maguk a forrásaik és szükségeik legalább egy részéről gondoskodni 

saját gazdasági tevékenység végzése által. 

Miért előnyös ez? 

 Stabilizálni tudja egy alapvetően nonprofit szervezet fenntartásának 

gazdasági feltételeit – vagyis nem kizárólag mások támogatásából 

szerezhetünk bevételt. Ez fontos szempont a szervezet gazdálkodásának 

diverzifikációjában – vagyis csökkenteni tudjuk a pénzügyi kockázatainkat 

és stabilizálhatjuk a likviditásunkat 

 Rugalmasabb lesz a pénzügyi közeg: a vállalkozási tevékenységből származó 

bevételekre és bevételekkel biztosabban tudunk számolni és tervezni, mint 

az adományokból érkezőkre 

 Növekedni fog a szervezeti teljesítményt – mivel egy vállalkozás sikeres és 

hatékony működtetéséhez alapvetően munkaetikai és pénzügyi fegyelem 

szükséges, és ennek pozitív velejárói kihatnak a szervezet más területeire is 
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 Mindez pozitív benyomást jelent az adományozók szemében – hiszen ezzel 

a szervezet kifejezi, hogy nem csak mások támogatását várja, hanem saját 

maga is kész megdolgozni a saját céljainak támogatása érdekében 

 Erősebb lesz a szervezet identitása, és növekszik a vezetők és a 

munkatársak (egészséges) önbizalma is 

3. Húsz konkrét vállalkozási ötlet gyülekezetek számára 

1.) Könyvkereskedés 

A könyvkereskedés az egyik legelterjedtebb kereskedelmi tevékenység a gyülekezet 

keretein belül. Könyves asztalok, gyülekezeti könyvterjesztés már a legtöbb 

gyülekezetben helyet kapott. Azonban ez nagyon ritkán kapcsolódik össze a 

gyülekezettel, többnyire inkább egy-egy testvér magánkezdeményezése, és így 

magánbevétele. Természetesen a legtöbb helyen azt is elmondják ezek a testvérek, 

hogy nagyon kevés a hasznuk, ha egyáltalán van, mert sok helyen beszerzési áron, 

szolgálatként árulják a könyveket, és ehhez hozzájön az a sajnálatos tendencia, 

hogy a mai emberek egyre kevesebbet olvasnak, és ez alól a keresztények sem 

kivételek. 

Mit lehet tenni? 

Mint minden kereskedelmi vagy üzleti tevékenység, magától ez sem fog működni és 

prosperálni – hiába vagyunk mi hívők. A kereskedelemnek – mert ez az! – 

megvannak a maga belső szabályszerűségei és törvényei, ami alól egy gyülekezeti 

könyvterjesztés sem kivétel! Néhány ilyen törvényszerűség – illetve a belőlük 

fakadó megoldások, hogy hatékonyabbá tegyük ezt a szolgálatot: 

 Amiről nem tudnak az emberek, azt nem fogják megvenni sem! – Vagyis 

hiába jelenik meg egy igazán remek könyv, ha a gyülekezeti tagok nagy 

része nem böngészi át rendszeresen a könyves stand kínálatát, azt sem 

tudja, mi kapható! Tessék reklámozni a könyveket! Mit jelent ez? Az 

istentisztelet részeként lehet könyvajánlókat, könyvismertetőket tartani. 

 Csak azért, mert valami kapható, még nem feltétlenül kell az embereknek! 

– Megfigyelhető, nem csak a világi könyvesboltokban, de a gyülekezeti 

könyvterjesztésekben is, hogy vannak könyvek, amikből sok fogy, és 

vannak, amikből egy sem. Ez azt jelenti, hogy nem az a lényeg, hogy tíz 

négyzetméternyi felületet beborítsunk a kínálatunkkal – hanem hogy azt 
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adjuk, amire a „piacunknak” szüksége is van! A legtöbb általam látott 

könyves asztal kínálata a hazai keresztény könyvpaletta 10-20%-át fedi le – 

vagyis mindenütt nagyjából ugyanazok a könyvek vannak. A másik 80% 

viszont szinte sehol nem képviselteti magát. Ha valaki kereskedni akar, 

nagyon jól kell tudnia pozícionálni a saját szolgáltatását – vagyis tudnia kell, 

hogy a vásárlóinak mire van szüksége, mi érdekli őket, és azt kell nyújtania 

nekik – vagyis azt mindenképpen nyújtania kell, azon túl hozhat mást is. 

Hogyan lehet megtudni? Az üzleti életben piackutatással – ami nálunk sem 

lesz más, legfeljebb nem hívjuk így. De fel kell térképezni, min 

gondolkodnak, milyen kérdések foglalkoztatják őket, és annak megfelelő 

kínálatot kell felépíteni. Ez tudatosság kérdése! 

 Ha megjelenik egy fontos és értékes könyv – akkor teremtsük meg mi a 

keresletet iránta. Ez nagyon tudatos befektetés egy kereskedő részéről. 

Egyik módja lehet, hogy a lelkész, igehirdető figyelmébe ajánljuk, 

megkérjük, hogy építse be a szolgálatába, vagy tartson a könyv alapján egy 

tematikus prédikációt! Lehet könyveket amolyan „kötelező olvasmányként” 

a gyülekezetben közösen feldolgozni – mi sok helyen csináltunk ilyesmit, és 

mindig nagyon áldásos volt! 

 Marketing és marketing! – Készítsünk könyvismertető prospektusokat, 

tegyünk ki egy-egy plakátot a gyülekezeti faliújságra. Missziós 

szervezetként kísérjük figyelemmel a speciális területeinken megjelenő 

kiadványokat, és ajánljuk őket a támogatóinknak, a velünk együtt 

dolgozóknak is! 

 Író-olvasó találkozók – ez is a reklám egyik módja. Hazai szerzők, kiadók 

esetében meghívhatjuk őket, ami egyben gyülekezetépítő vagy missziós 

eseménnyé is kinőheti magát. 

Alapvető probléma a mai kor könyvektől való elfordulása. A HVG pár évvel ezelőtti 

felmérése alapján az átlag magyar ember 15-17 percet olvas naponta. És ebben mi, 

keresztények is benne vagyunk! Tennünk kell ellene, de csak azért, mert fehér 

lapon betűk vannak, még senki nem akar olvasni. Ennek is kultúrája van, amit 

fejleszteni, ápolni kell. És az ehhez szükséges igazán jó könyveket megéri komolyan 

képviselni, terjeszteni a gyülekezeteinkben is! 

Amit még tudni kell a könyvkereskedésről: 

 A keresztény könyvesboltok jellemzően 25-40%-os árréssel dolgoznak, és 

ebből 10-15%-ot adnak tovább a gyülekezeti terjesztőknek. Ha egy 
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könyvterjesztő komolyan szeretné venni a saját üzletét, akkor jobban jár, 

ha közvetlenül a kiadóktól rendel. A keresztény könyvesboltok és 

kereskedők legnagyobb része lehetővé teszi a bizományi 

továbbértékesítést. 

 Nem sok könyv kell, hanem jó könyvek kellenek, amik elfogynak – vagyis a 

számunkra elérhető felvevő piacot telíteni tudjuk vele. 

 Nagyon sok értékes és keresztény emberek számára hasznos könyvet adnak 

ki nem keresztény kiadók! Sajnos ilyenekből nagyon ritkán látni gyülekezeti 

könyvterjesztésekben! Érdemes erre is odafigyelni! 

 Van egy terjedő, alternatív könyvkereskedési forma. Ennek a lényege, hogy 

el lehet vinni elolvasni a könyvet, mintha az illető kikölcsönözné, és ha nem 

szeretné megtartani, akkor 10-20% levonása után a könyv árát visszakapja. 

Ha mégis kell, csak szólni kell, hogy nem hozom vissza. Abban az esetben, 

ha jó néhány kézen végigment így egy könyv, töredékáron értékesíteni is 

lehet – és általában a könyvek ebben az értékesítési formában több pénzt 

generálnak összesen, mint amennyi eredetileg az áruk volt. Ki lehet 

próbálni ezt a módszert is. 

Az utolsó megjegyzésem ezzel kapcsolatban – amivel kezdtem is – nagyon ritkán 

foglalkozik a könyvkereskedéssel maga a gyülekezet. Természetesen van rá példa, 

működnek gyülekezeti könyvesboltok is, de a jellemző az, hogy a mégoly szerény 

jövedelem is azoknál marad, akik konkrétan dolgoznak vele. Ami az alacsony 

költségvetésű és színvonalú hobbi-könyvasztalok esetében nem is baj. Azonban ha 

egy gyülekezet ezt valós kereskedelmi tevékenységként fogná fel, amelyen 

keresztül ráadásul értékes missziót is folytathat, akkor a gyülekezeten kívülre is el 

tudna juttatni értékes olvasnivalókat. Megfelelő üzleti szemlélettel sok helyen 

profitot termelő kisvállalkozása is lehet a gyülekezetnek egy kifelé is nyitott, 

erőteljesen és céltudatosan marketingező keresztény könyvesbolt. Érdemes 

átgondolni! Ha üzleti oldalról közelítjük meg, és nem „szolgálatként a testvérek 

felé”, és beletesszük az ehhez szükséges energiát és munkát is, akkor nagyobb 

településeken, városokban komolyabb bevételeket is eredményezhet éves szinten. 

2.) Könyvkiadás 

A könyvkiadás már sokkal kockázatosabb és tőkeigényesebb vállalkozási forma. 

Ennek ellenére több gyülekezet sikeresen használja, ha nem is tudatosan 

bevételteremtő eszközként, hiszen a legtöbb gyülekezetek által kiadott könyv szinte 



 
311 

önköltségi áron kerül a gyülekezet tagjaihoz. A legáltalánosabb példa az ilyen „házi” 

könyvkiadásra a prédikációs kötetek kiadása – elsősorban a református, 

evangélikus egyházban láthatunk erre több jó példát. Azonban sokkal több 

tehetséges ember van egyházainkban, akik szakmai jellegű könyveket, 

gyermekkönyveket, oktatási segédanyagokat tudnának írni. Arról nem is beszélve, 

hogy a gyülekezetek elkészíthetik a saját missziós kiadványaikat, amelyeket 

támogatásokból ingyenesen, vagy akár pénzért is árulnának. És most nem 

traktátusokra gondolok, hanem gyerekneveléssel, erkölccsel, lelki dolgokkal 

kapcsolatos tanításokra, amiket a szószékeinken is hirdetünk, és amikre a 

keresztény hitünket építjük. Az ilyen típusú irodalomra nagy igénye van a nem hívő 

embereknek is. 

Amit érdemes tudni a könyvkiadással kapcsolatban: 

 Magyarországon kicsi példányszámokban szabad gondolkozni – ha egy 

könyvet 3-500 példányban el tudunk adni, az már jelentős sikernek számít! 

 Vannak keresztény nyomdák – érdemes őket megkeresni először – bár 

néha a „nagyok” sokkal kedvezőbb árajánlatokat tudnak adni. Ezzel 

kapcsolatban a szabály, hogy egy ajánlat nem ajánlat, a döntéshez legalább 

5-10 árajánlatot kérjünk be! 

 Minden könyvet korrektúráztassunk, lehetőleg hozzáértő nyelvi 

korrektorral! Szakmai könyvek esetében célszerű szaklektort is felkérni! 

 A könyv is termék, amelynek piacra vezetését jó, ha előkészítjük. Ez azt 

jelenti, hogy gondoskodjunk hírverésről, ajánlókról, reklámról. Készítsünk 

előrendelési lehetőséget, hogy amennyiben lehetséges, a megjelenés után 

az önköltséghez szükséges minimum példányszámot a lehető legrövidebb 

alatt el tudjuk érni! 

 A könyv kiadása előtt, illetve a kiadói szerződés megkötésével egyidejűleg 

igényelni kell a könyv nemzetközi szabványosított könyvazonosító számát, 

azaz az ISBN számot  

(International Standard Book Number). Az ISBN szám használatát az MSZ-

ISO 2108-as és az MSZ-ISO 3297 szabványok írják elő, a könyvben a 

megjelentetése kötelező! Az azonosítószámot (ingyenes) a Magyar ISBN 

iroda adja ki: Magyar ISBN Iroda, Országos Széchenyi Könyvtár (Budapest, 

Budavári Palota F épület, 1827). Minden könyv és annak minden új kiadása 

önálló ISBN számmal kell hogy rendelkezzen! Amennyiben sorozatról van 

szó, akkor fel kell tüntetni a sorozat azonosító számát, az ISSN-t is. Ez a 

http://www.oszk.hu/hun/helyi/isxn/isbn/isbnkeres.htm
http://www.oszk.hu/index_hu.htm
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szám szintén a fenti irodában igényelhető! Természetesen az ISSN szám 

igénylése is ingyenes. 

 A 60/1998 (III.27) kormányrendelet szerint a megjelenő kiadványokból hat 

kötelespéldányt kell biztosítani az Országos Széchenyi Könyvtár számára. A 

helyi vonatkozású sajtótermékekből plusz egy példányt kell még 

beszolgáltatni a székhelyük szerint illetékes megyei könyvtárnak. A 

kötelespéldányokat a szolgáltató a megrendelő terhére szolgáltatja. A 

kötelespéldány szolgáltatással a könyv egy-egy példánya bekerül a Nemzeti 

Bibliográfiába, az Országgyűlés könyvtárába, a Debreceni Egyetem 

könyvtárába, az OSZK könyvtári rendszerébe, a KSH könyvtárába, és egy 

könyvtári állományba, és a megyei könyvtárba (a helyi vonatkozásúaknál). 

 Amennyiben a könyv kereskedelmi forgalomba is kerül, a vonalkódot 

feltétlenül fel kell tüntetni a könyv hátsó borítóján. A vonalkódok 

igényléséhez a kiadó regisztrációjára van szükség – erről részletes leírás 

például itt található: http://www.grasshopper.hu/news/62/EAN-13-

kereskedelmi-vonalkod-keszites-Fontos-tudnivalok-.html A hivatalos szerv 

honlapja: http://www.gs1hu.org 

 Ha képeket, fotókat is tartalmaz az általunk kiadott könyv, mindenképpen 

rendelkezzünk a képek szerzőitől és a fotókon szereplő személyektől 

lehetőleg írásos publikálási engedéllyel! 

Egy könyv kiadásának költségei – csak tételesen: 

 a szerző honoráriuma 

 korrektor honoráriuma/munkadíja 

 szaklektor honoráriuma/munkadíja 

 borítóterv, illusztrációk költségei 

 kiadványszerkesztési költség 

 nyomdaköltség 

 szállítási költségek a nyomdából (ha az nincs benne az árban) 

 reklámköltség 

 terjesztési költségek 

A nyomdaköltségen kívül szinte az összes többi költség opcionális, végezhető 

javadalmazás nélkül is. 

Könyvkiadás előtt mindenképpen érdeklődjünk keresztény kiadók vezetőinél, vagy 

olyan gyülekezeteknél, akik maguk is publikáltak kiadványokat! 

http://www.grasshopper.hu/news/62/EAN-13-kereskedelmi-vonalkod-keszites-Fontos-tudnivalok-.html
http://www.grasshopper.hu/news/62/EAN-13-kereskedelmi-vonalkod-keszites-Fontos-tudnivalok-.html
http://www.gs1hu.org/
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3.) Helyi újságkiadás – szponzorációval 

Technikailag hasonlít a könyvkiadásra, taralmilag sokkal komplexebb. Gyorsan le 

kell szögezni: nem kifejezetten a fénymásolt gyülekezeti újságokra gondolok ebben 

a pontban! Meggyőződésem szerint olyan alapvetően regionális és közéleti 

magazinra, amelynek a tartalmát a keresztény értékrendünkön keresztül szűrjük és 

írjuk meg, valóságos igény is lenne. Hiszem és tapasztalom, hogy igenis sokan 

vágynak arra, hogy ne csak a mocsok, a bűn, a bulvár és pletyka áradjon a 

médiából, hanem jó hírek, példamutató emberek, értékes gondolatok, hasznos 

életvezetési segítségek is megismerhetővé váljanak. Egy helyi lap kiadása óriási 

missziós lehetőség, elsősorban a krisztusi szemlélet, gondolkodásmód és értékrend 

bemutatása által. Ez természetesen egy külön szakma, épp ezért újságírói, 

szerkesztői szakemberek nélkül inkább ne is fogjunk bele – de ha a gyülekezetünk 

megfelelő szakembergárdával és elhivatottsággal, értelmiségi közösséggel 

rendelkezik, nem lehetetlen egy kis példányszámú, helyi lap fenntartása. 

A magazin finanszírozását helyi cégek hirdetései, kulturális programajánlók és 

támogatások által lehetne megoldani. Egyre több az olyan ingyenes hirdetési újság, 

amely a hirdetésekből finanszírozza a költségeit – ez lehet egy járható út, minőségi 

tartalommal. Ha abból indulunk ki, hogy keresztény emberként az élet lelki 

oldaláról komoly üzenetekkel, iránymutatással rendelkezünk, amit egyenesen 

kötelező is megosztanunk a körülöttünk élőkkel, akkor a keresztény regionális 

média megteremtése már nem is csak támogatásgyűjtési misszió, hanem egyben 

nyílt vagy közvetett evangélizáció is. Mindannyian érezzük, hogy nagyon is ráfér a 

mai világra Isten Igéjének világossága, az ebből fakadó testi-lelki-szellemi 

iránymutatás, és nekünk, keresztényeknek ez egyenesen kötelességünk terjeszteni. 

Hogy konkrétumokról is lehessen szólni, egy 1000 példányban kinyomtatott, A4-es 

nagyságú, 32 teljesen színes oldalas magazin nyomdaköltsége bruttó 250-300.000 

Ft körül már megvalósítható. Egy vállalkozás számára, különösen, ha valamilyen 

módon kapcsolódik is a gyülekezetünkhöz vagy szervezetünkhöz, egy 25-30.000 Ft 

körüli reklámköltség vagy támogatás megfizethető költsége 1000 ember 

megszólításának. Ha csak tíz ilyen támogató hirdetőt találunk a magazinunkba, 

akkor megvan a nyomdaköltség.  

Természetesen ettől még nem lesz nyereséges a magazin, de ezekkel a valós 

számokkal csak érzékeltetni akartam, hogy egyáltalán nem irreális gondolat 
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regionális, tematikus magazinokat kiadni akár ingyenesen is. Megfelelő 

tartalommal, jó kapcsolati hálóval, projektszemlélettel és felelős üzletvezetéssel 

igenis lehet ebből akár profitot is termelni, miközben a gyülekezet vagy szervezet 

egy város lakóközönsége felé tudja kommunikálni a krisztusi értékrendet és a biblia 

üzenetét. 

4.) Fizetős előadások, képzések 

Itt elsősorban olyan szakmai jellegű előadásokra, előadás-sorozatokra gondolok, 

amelyekért jogosan kérhetünk belépődíjat. Ehhez elismert előadót kell hívnunk, 

akinek a nevéért vagy szakmai hozzáértéséért eljönnek és fizetnek is az érdeklődők.  

Néhány téma, ami „megengedi” akár az üzleti jellegű előadások, akár képzések 

szervezését is: 

 gyermeknevelés 

 házassággondozás 

 krízistanácsadás 

 életvezetési tanácsadás 

 személyiségfejlesztés 

 vezetőképzés 

 szakmai továbbképzések 

Mit jelent ez a gyakorlatban? 

Ha a gyülekezetben van például olyan számítástechnikában járatos, felnőttképzési 

engedélyt kiváltott szakember, akkor akár a gyülekezet tagjainak, akár a gyülekezeti 

tagok által meghirdetve azok tágabb kapcsolatrendszerében a gyülekezet is 

szervezhet ECDL vizsgára való felkészítést. Mi történik ilyenkor? Emberek szakmai 

képzést kapnak – keresztény szakképzők által, akár keresztény falakon és kereteken 

belül, megtapasztalva egy másfajta oktatási légkört, és esetleg megismerve 

keresztény embereket. Az üzleti élet „megkeresztelésének” nem csak az a haszna, 

hogy bevételhez juthatunk, amit visszaforgathatunk a misszióba, hanem már a 

tevékenységeink során közvetlenül kapcsolatokat építhetünk, bizonyságot 

tehetünk, és a jellemünkben, értékrendünkben, stílusunkban, hozzáállásunkban is 

bemutathatjuk Krisztust! 



 
315 

5.) Prédikációk, előadások kiadása 

Mivel a könyvkiadást már tárgyaltuk, itt inkább a digitális és audió kiadásra, vagyis 

elsősorban a CD-n, DVD-n és MP3-ban letölthető kiadásra gondolok. 

Magyarországon ez szintén még tabutéma. Pontosan a korábban már bemutatott 

torz szemlélet miatt: prédikációkat nem árulunk pénzért! Azonban amikor Bill 

Hybels, Rick Warren és számos jelentős tanító prédikációit, anyagait az interneten 

1-2 dolláros jelképes áron letölthetjük, akkor ne arra gondoljunk, hogy ezek az 

emberek az evangéliumból akarnak meggazdagodni! 

Két oka van annak, hogy a komoly tanításokért pénzt kérnek – akik kérnek. És 

mielőtt mondom az okokat, gyorsan hozzáteszem, hogy általában jelképes 

összegekről van szó! 

Az egyik ok, hogy ami ingyen van, azt a legtöbb ember nem becsüli meg. Ez bár 

közhelyesen hangzik, sajnos a keresztényekre is igaz. Az ingyen letölthető anyagok 

sokszor rengeteg polcot, mega- és gigabájtot foglalnak, sok esetben teljesen 

elhanyagolva. Vagyis ingyen letöltenénk mindent, de nem biztos, hogy meg is 

hallgatjuk. Amiért viszont pénzt adunk, azt biztosan meg fogjuk hallgatni! Ez egy 

lélektani törvényszerűség is –mert legbelül mindannyian tudjuk, a lelkiismeretünk is 

ezt diktálja: ami valóban értékes, annak értéke is van, és ezt meg kell fizetni! Ami 

ingyenes, azt a legtöbb esetben nem értékeljük, mert azonosnak tekintjük az 

értékét az árával. Egyszóval lehet pénzt kérni csak azért, hogy valamit komolyan 

vegyenek és megbecsüljenek! 

A másik ok pedig, hogy az ebből befolyó összegeket az esetek 99%-ában egy-egy 

missziós cél támogatására fordítják. 

Ha ezt a két szempontot figyelembe vesszük, akkor van létjogosultsága akár egy 

tisztességes többlettel együtt is árulni azokat a tartalmas előadásokat, akár még 

igehirdetéseket is, amik valóban jelentenek akkora értéket, hogy azért bárki is 

fizessen. A kifizetett összeget pedig forgassuk vissza a misszióba, és ezzel semmi 

mást nem teszünk, csak hozzájárulunk egy értékteremtő rendszer fenntarthatóvá 

tételéhez. 
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6.) Zenei CD / DVD kiadása 

Gyülekezeti szinten egy-egy házi CD elkészítése egyáltalán nem irreális feladat, 

„csupán” néhány szakember bevonása elkerülhetetlen – legalábbis hozzáértő 

hangmérnökön semmiképpen ne akarjunk spórolni. De ha a gyülekezetnek van 

olyan színvonalú repertoárja, amit akár csak a gyülekezet tagjai szívesen 

megvásárolnának, és esetleg a saját családi és ismerősi körükben tovább 

ajándékoznának, az már megéri a fáradtságot és a beruházást. Házi körülmények 

között ugyanis sem a master, sem a CD/DVD sokszorosítás nem megfizethetetlen 

összegű befektetés.  

Amennyiben házon kívül, „hivatalosan” is szeretnénk megjelentetni a CD-nket, 

tisztában kell lennünk azzal, hogy az előadott zeneművek után (ha azok nem saját 

szerzemények) jogdíjakat kell fizetnünk, illetve a szükséges jogengedélyekkel 

rendelkeznünk kell! 

7.) Ünnepi fényképalbumok / filmfelvételek készítése (keresztelő, 

bérmálás/konfirmálás, esküvő, stb.) 

A családi és a gyülekezeti életnek van pár ünnepi kereszteződése: 

gyermekkeresztség vagy bemutatás, bérmálás vagy konfirmáció, keresztség vagy 

bemerítkezés, eljegyzés, esküvő, esetleg temetés. Olyan nagy jelentőségű családi 

események, amelyeket a résztvevők szeretnek megörökíteni – akár hivatásos fotós, 

videós bevonásával. Általában erről a családnak kell gondoskodnia – pedig 

biztosíthatná ezt a gyülekezet is. Akár közvetlenül, saját emberei által, akár 

számlával, akár adományért cserébe, illetve közvetve, egy-egy hivatásos 

szakemberrel szerződést kötve, jutalékért cserébe. Ha mi magunk szeretnénk ebbe 

belevágni, csak akkor tegyük, ha a megfelelő szakmai hozzáértés, illetve a 

megfelelő minőségű technikai eszközök is rendelkezésre állnak vagy elérhetők.  Ha 

ez adott, akkor miért ne maradjon ez az összeg is Isten országán és közösségén 

belül?! Ez egy olyan szolgáltatás, amit ha profi módon tudnánk biztosítani, akár 

minden gyülekezet egyik bevételi forrása lehetne. 

8.) Teaház / kávéház 

Az angolszász világban elég elterjedtek a keresztény teaházak, kávézók. Akár klub 

jellegűen, heti egy-egy alkalom erejéig nyitva tartva, akár hivatalos vendéglátóipari 

szolgáltatásként működtetve. A kávéház sok esetben helyet ad missziós és 
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kulturális eseményeknek is: klubkoncerteknek, író-olvasó találkozóknak, 

előadásoknak, bibliaóráknak, evangélizációs programoknak. 

Alapvetően kétféle módon lehet ilyet működtetni: 

1.) Házon belüli „teaház” 

A gyülekezeten belül működő teaház inkább szolgálat, mint gazdasági tevékenység. 

Még ha kérünk is pénzt a felszolgált teáért, süteményekért, a befolyó összegből a 

működést tudjuk finanszírozni, vagy legfeljebb egy-egy kisebb missziós cél 

támogatására lesz elegendő.  

2.) Vendéglátóipari szolgáltatás 

Kávéházat vagy teaházat hivatalosan is beindítani és fenntartani nagyon komoly, 

tőkeigényes és hosszú távú döntés! Azonban egy ilyen kávéház alapvetően meg is 

határozhatja egy gyülekezet vagy egy keresztény szervezet misszióját és 

kapcsolatrendszerét. Egyre nagyobb divatja van a kávéházaknak már nálunk is, 

viszont a megyeszékhelyeken kívül még nem terjedtek el jelentősen. Kimondottan 

keresztény kávéház indítására is van már példa – sikertelen és sikeres egyaránt. A 

sikertelenség oka – ha egy sokak által ismert budapesti felekezetközi kávéházra 

gondolok – egyrészt a felekezetközi üzemeltetők közötti személyi és kegyességi 

súrlódások voltak, másrészt pedig hogy egy keresztény kávéháznak nem feltétlenül 

a keresztényeket kell kiszolgálnia, főleg nem kizárólagosan. Ehhez egyszerűen nem 

vagyunk elég sokan, és ha egy kávéházat abból a célból indítanánk, hogy az a 

keresztények számára legyen egyfajta bennfentes találkozóhellyé, gyorsan 

fenntarthatatlanná fog válni, legalábbis Magyarországon! 

Keresztény kávéházat elindítani alapvetően szigorúan üzleti alapelvek alapján, és 

missziós céllal érdemes. Vagyis a keresztény kávéház nem a gyülekezet tagjaiért 

vagy a városban élő keresztényekért van elsősorban, hanem egy igényes, és 

légkörében sajátos vendéglátóipari szolgáltatás. A sikerét nem a keresztény jellege 

vagy programjai, hanem a jó üzletvezetés, az igényes környezet, választék és 

felszolgálás, a jó légkör és hangulat, a megfelelő árak és a kifejezetten erős 

marketing fogják biztosítani.  

Mitől lesz akkor keresztény a kávéház? 
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Elsősorban attól, hogy nincs cigarettafüst, nincs alkoholizálás, a személyzet 

kifejezetten kedves, vendégszerető és közösségépítő, hogy igényes programokat 

szerveznek, amelyek között vannak magas színvonalú kulturális rendezvények és 

missziós alkalmak is, de ez utóbbiak sem a direkt evangélizációs módszert 

alkalmazzák. Ezen kívül lehet gyülekezeti prospektusokat, meghívókat is elhelyezni, 

a dekoráció tükrözheti a keresztény értékrendünket, és tarthatunk például 

alternatív bibliaórákat is késő esti órákban. Sok angol és amerikai gyülekezetben a 

megtérők ilyen kávéházi alkalmak után jönnek el az első istentiszteletre, és 

kapcsolódnak be a gyülekezeti életbe is – és a kávéház bevételéből fejlődik, 

építkezik és missziózik a gyülekezet. És még egy nagyon lényeges szempont: a 

gyülekezet ezzel a szolgálatával nem csupán missziózik vagy bevételhez jut, hanem 

munkahelyeket is teremt, ami nagyon is figyelemfelhívó bizonysága az egyház 

szociális evangéliumának. 

Néhány fontos szempont, amit érdemes végiggondolni kávéház indítása előtt: 

 a kávéház működhet alapítványi vagy nonprofit cég keretében is – a rájuk 

vonatkozó szabályok betartásával 

 a személyzetet alkalmaznunk kell, és rendelkezniük kell a munkájuk 

végzéséhez szükséges vendéglátó-pari illetve üzletvezetői 

szakképesítésekkel. A kávéház vezetését feltétlenül tapasztalt 

vendéglátósra bízzuk, akár azon az áron is, hogy ő nem keresztény, de 

elfogadja, hogy a kávéház az, és alárendeli magát a fenntartó 

gyülekezetnek vagy missziós szervezetnek 

 maga a kávéház működhet akár a templomépülethez vagy parókiához 

közvetlenül kapcsolódva is, bár alapvetően célszerű üzleti alapon helyiséget 

keresni és akár bérelni, forgalmas, jól megközelíthető helyen 

 egy igényes berendezésű kávéház elindítása tőkeigényes. A jó hír viszont, 

hogy vannak olyan vállalkozássegítő támogatási és hitellehetőségek, 

amelyekkel nem lehetetlen elindítani – bár jobban teszi a gyülekezet, ha 

saját tőkével, vagy a gyülekezethez tartozó vállalkozók bevonásával indítja 

el a szolgáltatását. 

 mint minden vendéglátóipari szolgáltatás beindításához, a kávéházhoz is 

ÁNTSZ-engedélyek szükségesek – erre készüljünk fel! 

 ne felejtsük el: nagyon komoly marketingmunka szükséges egy kávéház 

bevezetéséhez! 
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Néhány keresztény kávéház honlapja: 

 Rézkígyó Kávéház, Budapest – bemutató videó angolul a honlapjukon: 

http://rezkigyo.hu 

 Klastrom Keresztény Kávézó - http://kavezo.eletjel.hu  

 Egy lista angol keresztény kávéházakról: http://www.christiancafes.org.uk  

 Egy keresztény franchise kávéház hálózat: 

http://www.seekerscoffeehouse.com 

 Egy konkrét példa: http://www.barnabashouse.net  

9.) Szociális jellegű szolgálatok / szolgáltatások 

Az egyházak és alapítványok által – állami normatívákból, támogatásokból és 

hozzájárulásokból – fenntartható szociális jellegű tevékenységek és intézmények a 

következők: 

 Árvaházak 

 Hajléktalanszálló 

 Nappali melegedő hajléktalanoknak 

 Szociális étkeztetés 

 Idősek otthona 

 Idősek nappali ellátása 

 Támogató szolgálat 

 Házi segítségnyújtás 

 Drogmegelőző-, segítő-, tűcsere központok 

 Szenvedélybetegeket rehabilitáló központok és otthonok 

 Fogyatékosokat ellátó otthonok 

Az állami és önkormányzati feladatokat is ellátó, alapvetően normatívákból 

finanszírozott szociális tevékenységek alapvetően nem profitorientált 

szolgáltatások. A gyülekezetek, alapítványok elsősorban munkahelyeket 

teremthetnek általuk, és szociális, missziós tevékenységeiket gyakorolhatják ezen 

szolgálatok által. Az ilyen intézmények működését minden esetben nagyon komoly 

törvények és előírások szabályozzák, amelyekkel ebben a kiadványban nem 

foglalkozunk részletesen. Az ilyen típusú tevékenységekből pénz általában nem 

csoportosítható át más gyülekezeti vagy missziós szükségletekre, ugyanis a 

rendelkezésre álló források általában önmagukban nem elégségesek a szociális 

tevékenységek működtetésére, a legtöbb esetben további támogatásokat kell 

http://rezkigyo.hu/
http://kavezo.eletjel.hu/
http://www.christiancafes.org.uk/
http://www.seekerscoffeehouse.com/
http://www.barnabashouse.net/
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keresni és bevonni a szociális munka végzésébe. Azonban a jelentősége mégis nagy, 

mert ha a keresztények – akár gyülekezeti, akár szervezeti szinten – ilyen 

feladatokat látnak el, azzal a tágabb közösséget szolgálják, és olyan módon van 

lehetőségük az evangéliumot is bemutatni, ahogyan a szószékről vagy 

evangélizációs rendezvényeken nem lehet! Gazdasági szempontból pedig a 

munkahelyteremtő vonatkozását ne becsüljük le, ismerek olyan kisegyházi 

gyülekezetet, amely a szociális tevékenységein keresztül közel százötven embert 

foglalkoztat – legnagyobb részt a saját gyülekezetének tagjait, illetve szinte 

kizárólag keresztényeket! 

10.) Nyári napközi működtetése 

A nyári napközi a gyermekfelügyelet egy speciális módja, kifejezetten a nyári 

szünetben, elsősorban azoknak a szülőknek a részére, akik napközben dolgoznak, és 

jellemzően alsó tagozatos gyermekeikre nem tudnak így felügyelni. 

A nyári napközi egyre jobban terjed, mint szolgáltatás, elsősorban pedagógusok 

tudnak kiegészítő jövedelemre szert tenni így. Jellemzően kis csoportos, 

munkaidőben „nyitva tartó” házi vagy tábori jellegű napköziről van szó, étkezéssel 

vagy anélkül. A házi napközikben különböző szabadidős és kulturális 

tevékenységek, kézműves és más készségfejlesztő foglalkozások, tantárgyi 

korrepetálások, nyelvórák és különböző sport tevékenységek kapnak helyet, 

természetesen a sok szabadidő és szervezett vagy kötetlen játék mellett. 

Gyülekezeti napköziben természetesen beépíthető a napi programba a hitünkkel 

kapcsolatos nevelési munka és a misszió is. 

És csak még egy megjegyzés ezzel kapcsolatban: érdemes átböngészni az 

interneten elérhető nyári napközik honlapjait, és megnézni a szolgáltatási árakat: 

bizony jelentős összegeket kérnek el a szolgáltatók, illetve fizetnek ki a szülők a 

gyermekeik igényes, nyári felügyeletéért. Tehát ez is egy kifejezetten nyereséges 

vállalkozási megoldás lehet, amin keresztül ráadásul az evangéliumot is 

bemutathatjuk a gyerekeknek és a szüleiknek egyaránt. 

11.) Nyári táboroztatás 

A gyülekezetek, missziós szervezetek által szervezett, elsősorban a gyülekezet tagjai 

számára meghirdetett táborok nem üzleti jellegű tevékenységek. Általában 
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önköltségesek, jellemzően támogatottak, hogy minél alacsonyabb árat tudjon a 

gyülekezet biztosítani. 

Azonban lehet táboroztatni „üzletszerűen” is! Ez a turizmus egy formája – ami 

gyülekezeti szervezésben kiegészülhet a missziómunkával is. A nyári szünetben sok 

dolgozó szülős családban alapvető probléma a gyerekek felügyeletének és 

lekötésének megoldása. Egyik lehetőség a nyári napközi, amiről az előző fejezetben 

írtunk néhány gondolatot, de a rövidebb távú, tematikusabb formája a nyári 

táboroztatás. 

Hogyan lesz ebből bevétel? 

Ha körülnézünk például az interneten a nyárra meghirdetett „világi” táborok 

piacán, hihetetlenül sokszínű témában, kifejezetten sok lehetőség érhető már el. Ez 

egy külön iparággá nőtt fel az elmúlt évek alatt, amikre cégek és szervezetek 

specializálódtak, olyan tematikus keresőoldalakkal, mint például 

www.taborhelyszinek.hu vagy a www.taborkereso.hu.  

Ha abból a tényből indulunk ki, hogy a nyári táborok száma évről-évre nő, és 

tematikailag is egyre változatosabbá válnak, akkor jogosan építhetünk erre a valós 

szükségletre. A nyári táborok átlagára a 3-8000 Ft / fő / nap intervallumban 

találhatók, amikből a szervezőknek a helyszínt, a felügyelő és foglalkoztató 

személyzetet, az étkezést és a szükséges tárgyi eszközöket kell finanszírozniuk. 

Könnyű belátni, hogy sok gyülekezet rendelkezik táborozásra alkalmas épülettel 

vagy lehetőséggel, sok gyülekezetben vannak pedagógusok, a táborban segítséget 

vállaló diákok, egyetemisták, fiatal felnőttek, és sok esetben még az étkezést is meg 

tudják oldani, vagy olcsóbban tudják biztosítani, mint a táborozás-biznisz szereplői. 

Tehát nyári táborokat szervezni kifejezetten jó üzlet lehet sok gyülekezet számára! 

Arról a járulékos haszonról nem beszélve, hogy a tábor egyben missziós lehetőség, 

ami nagyon is fontos szempont lehet, mint az összes olyan „üzleti” modellben, amit 

ebben a fejezetben tárgyalunk. 

Néhány tanács még ezzel kapcsolatban: 

 Nyári táboroztatásra minden évben írnak ki állami pályázatokat, amikkel 

még kedvezőbbé lehet tenni a költségvetést 

http://www.taborhelyszinek.hu/
http://www.taborkereso.hu/
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 Ez tipikusan olyan cél, amire kiegészítő támogatásgyűjtést is viszonylag 

könnyű szervezni 

 Amennyiben nem hivatalosan táborhelyként funkcionáló helyszínen 

rendezünk tábort, ahol biztosítva vannak a megfelelő egészségügyi és 

higiéniai feltételek, ezekről gondoskodnunk kell 

 A táborszervezéssel kapcsolatosan két internetes összefoglalót ajánlok 

áttanulmányozásra: A Magyar Természetbarátok Szövetségének 

útmutatója elérhető innen: 

http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/tvok06.htm; valamint Szőke Anna 

táborszervezési oktatási segédanyaga, amely letölthető PDF formátumban 

innen: www.szatmarbereg.hu/oktatas/taboroztatok/oktatasianyag.pdf 

12.) Hasznosítatlan épületek kiadása 

Sok gyülekezet rendelkezik olyan kihasználatlan épülettel, körzetállomáson üresen 

álló parókiával, amelyek hasznosításával bevételhez juthatna. Alapvetően kétféle 

módon lehet – elsősorban a lakóépületeket – hasznosítani: bérbeadással, vagy 

időszaki kiadással, például nyaralásra, falusi turizmusra (lásd a következő pontot 

is!).  

13.) Szálláshely szolgáltatás, falusi turizmus 

A falusi turizmus a belföldi turizmus egyre erősebben növekvő ágazata. Annyival 

több, mint az „egyszerű” épület-bérbeadás, hogy általában felszerelt konyhával és 

fürdőszobával, bútorozott belsőkkel, ágyneműkkel és törülközőkkel, igény esetén 

étkezéssel együtt várjuk a vendégeket. Kihasználatlan falusi parókiák kifejezetten 

alkalmasak ilyen jellegű tevékenységre, különösen, ha szép környezetben, esetleg 

udvarral együtt állnak rendelkezésre. 

Néhány javaslat ezzel kapcsolatban: 

 érdemes regisztrálni a szálláshelyet a lehető legtöbb online és regionális 

offline szálláshely katalógusban, feltenni az szálláshely honlapját a 

http://falusiturizmus.lap.hu oldalra 

 érdemes üdülési csekk elfogadó hellyé válni – ennek jogi szabályozása, 

feltételei és részletei itt találhatók: 

http://www.udulesicsekk.hu/index.php?q=partnerprogram – Ez még 

szigorúan egyházi jellegű szálláshelykiadás és táboroztatás vállalása esetén 

is hasznos és látogatásnövelő eszköz! 

http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/tvok06.htm
http://www.szatmarbereg.hu/oktatas/taboroztatok/oktatasianyag.pdf
http://falusiturizmus.lap.hu/
http://www.udulesicsekk.hu/index.php?q=partnerprogram
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 mint minden üzleti tevékenységnél, itt is nagyon lényeges a folyamatos és 

jó marketing, hirdetés 

14.) Reklámlehetőség nagy forgalmú honlapokon 

Ez a céges szponzoráció eszköze lehet – amennyiben a gyülekezetnek, missziós 

szervezetnek jelentős forgalmú honlapja, esetleg email listája van. Ebben az 

esetben a keresztény értékrenddel felvállalható, értékes és hasznos, általában 

valamilyen módon közvetlenül is kötődő vállalkozások szöveges vagy 

bannerhirdetéseit, promócikkeit helyezhetjük el támogatásért cserébe. 

15.) Családi óvoda 

A családi óvodák egyre népszerűbbek – mind szolgáltatói oldalon, mind a 

kisgyermekes szülők között. A létjogosultságuk legfontosabb oka, hogy sok 

önkormányzat nem tud gondoskodni megfelelő számú óvodai férőhelyről, ezért 

mind állami, mind önkormányzati szinten kifejezetten támogatják az ilyen irányú 

vállalkozásokat.  

A családi óvoda nagyon komoly szakmai és gazdasági háttérfeltétellel indítható, 

normatív támogatás és elég sok pályázati forrás vehető igénybe, az óvodai 

szolgáltatások függvényében kérhető havidíj mellett. 

Gyülekezetek számára kifejezetten testhezálló, missziós jellegű vállalkozás lehet 

családi óvodák elindítása. Azonban az elindításához feltétlenül javasoljuk 

kifejezetten erre specializált felkészítő tréningeken való részvételt – ilyen például a 

http://csaladinapkozitanfolyam.hu  

A legfontosabb jogszabályok a családi óvodákkal kapcsolatban: 

 Módszertani útmutató  

 15/1998 (IV.30.) NM Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről 

 259/2002 (XII.18). Kormányrendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 

 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

http://csaladinapkozitanfolyam.hu/
http://vilaghalo.eu/cegek/3316/html/CSANA_modszertani_level.doc
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800015.NM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200259.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
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 133/1997 (VII.29) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról 
és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

 213/2009 (IX.29). Korm. Rendelet az egyházi és nem állami fenntartású 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami 
támogatásáról 

 226/2006 (XI.20) Korm. Rendelet a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 
országos nyilvántartásáról 

 29/2003 (V.20) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a 
családi napközit működtetők képzésének szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és 
felkészítő tanfolyamról 

 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 

 852/2004/EK Európa parlamenti és tanácsi rendelet az élelmiszer-
higiéniáról 

 66/2006 (IX.15) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó 
egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról 

 68/2007 (VII.26) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás 
és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az 
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

 78/2003 (XI.27) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 

 2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól 

 2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről 

 33/1998 (VI.24) NM Rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi 
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 

16.) Oktatási tevékenységek 

A gyülekezetekben sokféle jó képességű, különböző szakmai tudással rendelkező 

ember jár, akik a saját szakterületükön akár oktatási feladatokat is el tudnak 

vállalni. Ezzel ők maguk is, és a gyülekezet, mint helyszínt és szervezeti kereteket 

biztosító háttérszervezet is kiegészítő jövedelemhez juttathat, miközben 

kapcsolatokat épít vagy erősít, és a keresztény szellemiségű és légkörű oktatási 

tevékenységen keresztül értéket is teremt, és ráadásul bizonyságtételeken 

keresztül akár az evangéliumot is hirdethetjük! 

Szóba jöhető oktatási irányok – amelyek a legtöbb gyülekezetben elérhetők: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700133.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900213.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600226.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300029.ESC
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300079.TV&kif=K%D6ZOKTAT%C1SI+t%F6rv%E9ny#xcel
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0852:HU:HTML
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600066.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700068.FVM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300078.GKM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400140.tv
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900130.TV&kif=k%F6lts%E9gvet%E9s+2010#xcel
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800033.NM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500088.TV&kif=%C3%B6nk%C3%A9ntes*#xcel
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 zenei oktatás (szolfézs, zongora, orgona) 

 nyelvoktatás, nyelvvizsgára való felkészítés 

 korrepetálás 

 informatikai oktatás 

17.) Gazdálkodás – egyházi földeken vagy bérterületen 

Sok történelmi egyházhoz tartozó gyülekezet rendelkezik egyházi földterülettel. 

Ezek a földterületek sok esetben kihasználatlanok. Az egyik hasznosítási lehetőség a 

mezőgazdasági használat, amit kombinálni lehet akár a falusi turizmussal is. 

Természetesen jó, ha megfelelő mezőgazdasági szakismeret is rendelkezésre áll, de 

ezzel a falusi gyülekezetben nem valószínű, hogy gond lenne. Az egyházi 

földterületek – vagy akár a gyülekezet által bérelt földeken történő mezőgazdasági 

tevékenységgel, és annak háztáji értékesítésével egyrészt munkalehetőséget 

tudunk biztosítani a körülöttünk élő embereknek, másrészt bevételhez juthat maga 

a hasznosító gyülekezet is. Az agrárágazatot a jelenlegi politikai irányzat és az 

Európai Unió is egyre erősebben támogatja, kedvező támogatási és 

hitellehetőségekkel lehet élni. És ha az egyház nem csak prédikál, hanem fizikai 

munkát is végez, az egy egészen sajátos bizonyságtétel, és egy nagyon erőteljes 

közösségépítő eszköz. Bár nem keresztény a példa, de kapcsolatos a vallással – 

gondoljunk a somogyvámosi Krisna falura, amely nem csupán a szerzetesek 

megélhetését és ellátását biztosítja, hanem egyrészt bevételteremtő vállalkozás, 

másrészt nagyon erőteljes idegenforgalmi és missziós eszköz is. A katolikus 

egyháznak is sok szerzetesrendje vált híressé bor vagy sajttermelés által – tehát 

még történelmileg is megalapozott, hogy a gyülekezet gazdálkodással is foglalkozva 

a saját és mások megélhetéséről is gondoskodjon. 

18.) Rendezvényszervezés – konferenciák, kiállítások 

Jól megközelíthető, városi vagy éppen kifejezetten outdoor jellegű, mobilisan 

átrendezhető gyülekezeti helyiségek esetén gondolkodhatunk azon, hogy szakmai 

vagy üzleti jellegű konferenciák, tanácskozások, tréningek helyszíneként bevételhez 

jussunk az ingatlanjaink holtidejének hasznosításával. Ahhoz, hogy versenyképesek 

legyünk, természetesen rendelkeznünk kell a konferencia technikai feltételeivel, 

amibe olyan dolgok tartoznak, mint a megfelelő hangosítás, projektor, flipchart, 

laptop. Ha emellett döntenénk, érdemes a helyszínünket regisztrálnia különböző 

online konferencia-szolgáltató honlapokon és kereső-portálokon is, külön honlapot 
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készíteni, és elsősorban a kapcsolatrendszerünkben jól felépített reklámstratégiával 

bevezetni a köztudatba. 

19.) Esküvőszervezés 

Ez elsősorban olyan gyülekezetek vagy missziós szervezetek számára bevállalható 

tevékenység, amelyeknél kifejezetten sok esküvőt tartanak, és/vagy rendelkeznek 

az esküvői vacsora és parti lebonyolításához is megfelelő helyszínnel és 

lehetőségekkel (például konyha). A feltételek megléte esetén kifejezetten hasznos 

és jól értékesíthető szolgáltatást tudnánk így biztosítani, elsősorban keresztény 

házaspárok méltó ünnepléséhez, de természetesen a nem keresztények számára is. 

Azon túl, hogy egy egyházhoz kötődő szolgálatot kiegészítünk egy olyan 

szolgáltatással, amit valakinek ígyis-úgyis kifizet az ifjú pár, vagy a családja, nem 

csupán bevételhez juthatunk, hanem egy újabb missziós lehetőséget kapunk, ahol 

bemutathatjuk az evangéliumot! 

20.) Szállítás, költöztetés 

Egy református lelkész barátom vásárolt egy használt kisteherautót, és ezzel 

költöztetést, fuvarozást vállal néhány gyülekezeti tag segítségével. 

További ötletek 

További üzleti lehetőségek ötletei a nonprofit szektor számára – angol nyelven: 

Business Idea Center: http://www.entrepreneur.com/businessideas  

 

  

http://www.entrepreneur.com/businessideas
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7. Az egyéni támogatásgyűjtés képlete 

Amikor Észak-Írországban tanultam a támogatásgyűjtésről, mutattak egy olyan 

„képletet”, amely az egész fundraising tevékenység lényegét és tulajdonképpeni 

módszertanát össze tudja sűríteni. Ebben a fejezetben ezt a képletet fogjuk 

elemeire bontva, részletesen áttekinteni. 

A képlet így néz ki: 

C1 + C2 + C3 = C4 

C5 

Az öt „C” betű egy-egy angol kifejezés kezdőbetűje – amely a támogatásgyűjtés 

egy-egy lépését foglalja össze. 

C1. A bizalomépítés 

A képlet első „C” betűje az angol „Confidence”, a „bizalom” kifejezést jelenti. A 

támogatásgyűjtés voltaképpen értékesítési feladat, mivel „el kell adnunk” egy 

értéket jelentő célkitűzést a leendő támogatóinknak, akik majd a pénzükkel, esetleg 

más módon azért „fizetni” fognak, vagyis támogatják azt. 

Minden értékesítés kulcsa és kiindulási pontja a bizalomépítés. Amíg nincs bizalom, 

addig nem fog létrejönni semmiféle együttműködés, hiszen senki nem csatlakozik 

olyan projekthez, amelyben nem bízik. 

A bizalomépítés három iránya 

A bizalomépítésnek három dimenziója van – vagyis három különböző „tétel” iránt 

kell a bizalmat és a szimpátiát felébresztenünk egy értékesítési-, és így 

támogatásgyűjtési folyamat legelején: 

1. Bizalomépítés a saját személyünk iránt 

Amikor felkeressük a leendő támogatóinkat, mi magunk vagyunk az általunk 

képviselt szervezet, és egyúttal a megvalósítandó projektcél első képviselői, akivel 
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az ügyfelünk találkozik. Rajtunk keresztül kap egy benyomást a szervezetünkről és a 

célunkról is. És tudomásul kell vennünk azt a tényt, hogy emberek vagyunk, és mint 

ilyenek, alapvetően hagyatkozunk a személyes benyomásainkra, és ezek közül is 

nagyon meghatározó az első benyomás, ami szinte determinálja a másik fél 

hozzánk való viszonyulását. Vagyis ha valakiről rossz az első benyomásom, nem is 

fogok arra törekedni, hogy jobban megismerjem, emiatt eleve nem csökkenhet, 

inkább az idővel arányosan csak nőni fog a távolság köztünk, és így egyre kevesebb 

esélyem lesz az első, kedvezőtlen benyomás megváltoztatására. Ez alól az olyan 

kapcsolatok jelentenek kivételt, amelyeknél a kapcsolattartás választása nem a mi 

döntésünk, ilyenkor a „kényszerközösség” általában korrigálja a legelső 

benyomásokat, akár pozitív, akár negatív irányban. 

Értékesítési és támogatásgyűjtési szempontból azonban nagyon meghatározó a 

legelső benyomás – méghozzá személyesen rólunk, a saját személyünkről! Nagyon 

sok esetben fordul elő akár a saját hétköznapi életünkben, hogy egy eladó 

udvariatlansága, tájékozatlansága vagy csak „rossz kinézete” miatt inkább keresünk 

egy másik üzletet vagy másik eladót – mert a döntéseinket nem 100%-ig racionális 

alapon hozzuk, hanem abban jelentős szerepet játszanak az érzéseink és 

benyomásaink. Pszichológiai felmérések igazolják az emberek első benyomásai által 

kialakuló előfeltételezéseiket: a ruházat a társadalmi hovatartozásról beszél, a 

szemüvegeseket okosabbnak, a szőke hölgyeket butuskábbaknak vagy a vörös 

hajúakat „tüzesebbnek” gondolja a legtöbb ember, a nemzetiségekkel kapcsolatban 

azonnal fenntartásaink vannak, stb. stb. Ezek benyomásokból születő előítéletek, és 

bár általában semmi alapjuk nincsenek, mégis meglepően nagy mértékben 

hagyatkozunk rájuk. 

Tehát legelőször „el kell adnunk magunkat”. Ha ez nem sikerül, akkor valószínűleg 

sem a szervezetünket, sem a projektünket nem tudjuk értékesíteni, vagyis nem 

tudunk bizalmat kialakítani iránta. Mi képviselői vagyunk e kettőnek, és így a 

hozzáállásunk, a megjelenésünk, a viselkedésünk, a személyünkkel kapcsolatos 

hírek mind-mind akaratlanul is összekapcsolódnak azzal, amit vagy akiket 

képviselünk. 

Mik a legfontosabb összetevői egy személyről kialakult első benyomásnak? 

 tiszta, ápolt megjelenés 
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 tiszta, esztétikus, alkalomhoz és a partnerhez illő öltözet (néha a 

túlöltözöttség is negatív benyomás lehet!) 

 udvariasság – ismeretleneket, és főképpen idősebbeket és hölgyeket ne 

tegezzünk le az engedélyük nélkül 

 kedélyállapot: a nyílt, mosolygós, derűs emberrel mindenki szívesebben 

beszélget, mint a szigorú tekintetű, feszült, merev viselkedésű emberekkel 

 nonverbális kommunikáció – nagyon lényeges és sokszor öntudatlan 

viszonyítási pont a legtöbb ember számára: a kézfogás, a szemkontaktus, a 

testtartás vagy az arckifejezések azonnali ellenszenvet vagy szimpátiát 

válthatnak ki! A nyílt tekintet, a folyamatos szemkontaktus, a személyes tér 

megtartása, a bólogatás, miközben a másik beszél, a mosolygós arc, a 

határozott, de mégsem agresszív kézfogás általában pozitív viszonyulást 

eredményez a másik félben 

 testbeszéd – elsősorban a hozzáállásunkat és pillanatnyi érzelmeinket fejezi 

ki, és vagy alátámasztja, megerősíti, vagy hitelteleníti a szóbeli 

üzeneteinket. Vagyis hiába mondjuk valakinek az érvelésére, hogy ez 

komolyan megfontolandó, jogos észrevétel, ha közben fészkelődünk, 

ásítunk, topogunk a lábunkkal, stb. stb. A beszélő azt fogja dekódolni, hogy 

unjuk, hogy idegesítjük, hogy zavarjuk őt a véleményünkkel 

 feltűnő különlegességek – a legtöbb ember az „oda nem illő dolgokat” 

azonnal kiszúrja, különösen első találkozáskor. Vannak feltűnő, a 

környezettől vagy az általánosságtól jelentősen elütő fizikai, 

megjelenésbeli, viselkedésbeli jegyek és jelek, amelyek egészen egyszerűen 

elterelik a partnerünk figyelmét a mondanivalónkról. Ilyen lehet egy 

tetoválás, ami látszik az öltözeten kívül, egy piercing, testékszer, egy rosszul 

megkötött nyakkendő vagy egy harmóniát és jó ízlést nélkülöző 

ruhaösszeállítás (pl. színek terén), hölgyeknél a túlzó dekoltázs vagy az 

erotikus, kihívó öltözet, a túlékszerezettség, stb. stb. Viselkedés terén egy-

egy furcsa szokás, például szemöldökrángás, a ceruzavég rágcsálása, 

körömpiszkálás, olyan apróságok, amelyeket az elkövető fél valószínűleg 

észre sem vesz, de a vele szemben lévőnek szinte teljesen elvonhatják a 

figyelmét 

 a másik személyből való felkészültség – ez nagyon lényeges eleme a 

felkészülésnek, amire még vissza fogunk térni! Amikor tárgyalunk valamiről, 
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velünk szemben is egy hús-vér ember ül, akinek van neve – és nagyon 

kellemetlen, ha például nem tudjuk vagy rosszul tudjuk. Van titulusa, 

társadalmi rangja, a munkájának vannak eredményei – és a legtöbbeknek 

van családja, felesége, gyermekei. Célszerű ezekből is felkészülni, és 

éreztetni a másikkal, hogy nekünk az ő személye éppolyan fontos, mint a 

közösen megvalósítandó projekt. Természetesen nem szabad azt éreztetni, 

hogy mi „mindent tudunk róla”, hogy nyomoztunk utána, mert az azonnali 

visszavonulást eredményez a másik fél részéről! De tudnunk kell, hogy 

minden ember a saját nevét szereti a legjobban hallani, ezért ha energiát 

fektetünk abba, hogy tájékozódjunk a tárgyalópartnerünk személyéről is, az 

erre vonatkozó ismereteinket fel tudjuk használni akár az ismerkedés, akár 

a tárgyalás fázisában. 

2. Bizalomépítés a szervezetünk iránt 

Miután megteremtettük a tárgyaláshoz szükséges kiindulási bizalmat saját magunk 

iránt, aminek az eredményeképpen komolyan fogják venni, amit tőlünk hallanak, fel 

kell építenünk a bizalmat a missziós célt megvalósító szervezet iránt is. Ugyanis 

amikor célokhoz csatlakozik valaki, azzal együtt kikerülhetetlenül a célokat 

megvalósító emberekhez és intézményekhez is csatlakozik. Márpedig ez azt jelenti, 

hogy nem csak a célban, hanem az azt megvalósító csapatban is bíznia és hinnie 

kell. 

Hogyan teremtsünk bizalmat a szervezetünk iránt? 

Az a szempontlista, amit most felvázolok, lehet egy szervezet-bemutató 

prezentáció kivonata is. Érdemes ez alapján le is írni a szervezetünk bemutatkozó 

anyagát, mert ez sokat segíthet a gondolataink rendezésében és a mondanivalónk 

formába öntésében. Természetesen ezt a jegyzetet már ne vigyük magunkkal a 

tárgyalásra, inkább készüljünk belőle, és legyen a vezérfonalunk: 

 a szervezetünk legfontosabb célja, a jövőképe, a „látása” 

 a múltunk méltatása – csak nagyon röviden, és csak a legjelentősebb 

mérföldköveket említsük meg, mert nem történelmi előadást várnak tőlünk 

a tárgyalópartnereink! 

 jelenleg sikeresen végzett, kiemelkedő munkáink, szolgálataink 

 eddigi kiemelkedő, említésre méltó eredményeink 
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 az eddigi szolgálatainkkal kapcsolatos referenciák megemlítése – lehetőleg 

szervezetnevekkel, ismertebb személyek neveivel 

 a jelenlegi projektcélhoz szükséges erőforrásokra, potenciálokra, szakmai 

tudásra való rövid jelzés 

 a célcsoportunkkal való kapcsolatunkra való utalás 

 jelentősebb támogatóink, akik már csatlakoztak a programunkhoz 

 adjunk lehetőséget arra a másik félnek, hogy ha van kérdése a 

szervezetünkkel kapcsolatosan, akkor azt feltehesse, és válaszoljunk 

őszintén, a legjobb tudásunk szerint, de tapintattal. Nem kötelező minden 

kérdésre válaszolnunk, ha olyan jellegű a kérdés, ami esetleg árthat a 

támogatás elnyerésének, és nem kapcsolódik közvetlenül a projekthez, 

adjuk meg annak a felelős vezetőnek a nevét, akitől az adott kérdésére 

választ kaphat. 

Lényeges szempontok a megfogalmazáshoz: 

 legyünk rövidek, de lényegre törőek! Nem a szervezetünket jöttünk 

bemutatni (hacsak nem a szervezetünknek gyűjtünk támogatást)! 

 fogalmazzunk konkrétan és pontosan (ami a számokat, dátumokat, 

eredményeket illeti) 

 beszéljünk pozitív és lelkesítő hangvételben 

 ne túlozzunk, ne „ajnározzuk” magunkat vagy a szervezetünket, maradjunk 

tárgyilagosak 

3. Bizalomépítés a projektcél iránt 

Ez még nem a projekt értékesítésének fázisa, hanem még csupán a projekt céljának 

az értékesítése. Vagyis ahhoz, hogy valaki el tudja dönteni, hogy csatlakozik-e 

hozzánk egy bizonyos út megtételéhez, és abban mekkora szerepet kíván vállalni, 

előbb tudnia kell, hová is akarunk eljutni. Csak ezután fog dönteni arról, hogy oda 

egyáltalán el akar-e indulni. 

Mit kell felvázolnunk ahhoz, hogy a projektcélt el tudjuk adni a támogatónknak? 

 A cél szükségességét: valós, és sürgető szükséget tölt be, a megvalósulása 

sok ember számára fontos és hasznos 
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 A célcsoporttal való kapcsolatunkat: hogyan kapcsolódunk mi a cél 

elsődleges kedvezményezetteihez? 

 A megvalósulás várható pozitív következményeit, nyereségeit, hasznát, 

áldásait: akár tételesen is felsorolva, hogy kik mit nyernek a cél 

megvalósulásával 

 A cél iránti saját elkötelezettségünket: mi magunk mindent meg fogunk 

tenni a cél eléréséért – és itt lehet beszélni arról, hogy a szervezet milyen 

önrészt vállal a projekt sikerében 

 A hozzáértésünket és kompetenciánkat: miért a mi feladatunk vagy 

lehetőségünk, hogy ezt a célt megvalósítsuk? 

 Mit „nyer” a támogató azzal, ha mellénk áll és támogatja a cél elérését – 

miért van rá „szükségünk”, hogyan tud hozzájárulni, és mit kap érte 

„cserébe” 

 Eddig kik támogatták a projektet – a legjelentősebb támogatók és a 

partner kapcsolatrendszerébe tartozó referenciaszemélyek megemlítése 

A bizalomépítés három eszköze – a három „H” 

Hit, hitelesség és hatékonyság - ez a három „eszköz” a bizalom elnyerésének a 

kulcsa – nem is csak a támogatásgyűjtés terén, hanem minden értékesítésben, és 

talán mondhatni, hogy az élet minden területén. 

1. Hit  

Ha a „hit” bibliai meghatározásából indulunk ki, és miért is ne tennénk így, akkor a 

hit egy a jelen pillanatban emberi érzékszervek által még nem látható dolog 

valóságosan létezőnek való elfogadását jelenti (Zsidó 11,1). Vagyis a hit 100%-osan 

„helyettesíti” és képviseli mindazt, ami a fizikai viszonylatban egyelőre még nem 

létezik, de Istentől való kijelentésünk van arra, hogy Isten örökkévalóságában már 

létezik, csak a mi idősíkunkban még nem jelent meg. 

Kicsit talán körülményesen fogalmaztam meg, de szerettem volna a hit valamennyi 

aspektusát belefogalmazni a definícióba. 

Vagyis a hit egy kijelentésen alapul, aminek 100%-ig szilárdnak és megbízhatónak 

kell lennie. Az Isten kijelentéseibe vetett hitünk ilyen. Azonban a támogatásgyűjtés 

esetében, valaki akkor fog „hinni” egy projektben, ha az is megbízható, erőteljes, 
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valóságos kijelentésen alapul. A támogatást azért fogja adni, mert a szemei előtt 

megjelenik a cél a maga valóságában, és ahhoz „előre” hozzáteszi mindazt, amit a 

felépítésében magára vállal. 

A projektünkben való hit azt jelenti, hogy úgy tekintünk rá, mintha már fizikailag is 

valóságos lenne, csak még nem lenne a miénk. 

Van egy kifejezés, amit sokan összekevernek a hittel: ez a „remény”. A hit és a 

remény közötti legfontosabb különbség azonban éppen az, hogy amiben hiszünk, 

annak a bekövetkezte 100%-osan biztos, legalábbis így tudjuk, és ez alapján teszünk 

mindent. Azok a dolgok azonban, amiben „csak” reménykedünk – például hogy 

elérjük a vonatot, átmegyünk egy vizsgán, jó időnk lesz a nyaralás alatt – nem 

100%-ig biztosak. Van bennük egy bizonytalanság, ezért „csak” remény. 

Ha olyan célok mellé gyűjtünk támogatókat, munkatársakat, amelyek elérését mi 

magunk is „csak reméljük”, akkor sokkal kevesebben fognak mellénk állni, mintha 

hinnénk is benne! 

Miből áll a hit? 

Három nagyon lényeges „összetevője” van: 

1.) meggyőződés a kijelentés igazságáról, valóságáról 

2.) elkötelezettség a cél elérése iránt 

3.) és lelkesedés, amely a cél iránti vágyunkból és szeretetünkből fakad 

Ez az a hit, amelynek át kell hatnia a mi saját személyünket, gondolkodásunkat, 

kommunikációnkat, hozzáállásunkat és tetteinket egyaránt – és ugyanezt a hitet 

kell átadnunk annak is, akit szeretnénk bevonni a projekt megvalósításába. 

„Hívővé” kell tennünk őt a célunkkal kapcsolatosan. Ez az első összetevője a 

bizalomépítésnek – voltaképpen hitet ébresztünk, „hittérítők” vagyunk – a magunk 

nemében! 

2. Hitelesség 

A hitelesség a valósággal való egyezést jelenti. Mivel három „szinten” értékesítünk, 

próbálunk meg bizalmat ébreszteni, ezért mindhárom szinten biztosítanunk kell a 
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hitelességet: a saját személyünkkel, a szervezetünkkel és a projektünkkel 

kapcsolatosan is. 

A hitelességet három lényeges pontos „szokták” mérni, vizsgálni – direkt vagy 

közvetett módon: 

1.) A hozzáállásunk terén – Vagyis valóban azok a mozgatórugók mozgatnak-e 

bennünket, amelyekről beszélünk? A valódi céljaink azonosak-e a kommunikált 

céljainkkal? Vannak-e olyan rejtett személyes érdekeink és előnyeink, amiket a 

projekt felhasználásával akarunk elérni? Valódi-e az elkötelezettségünk a projekt 

iránt, és készek vagyunk-e a nehézségekben is kitartani? A projektet a célja miatt 

akarjuk megvalósítani, vagy a saját nyereségünk és érdekeink miatt? 

A hozzáállásunk hitelességét nagyon nehéz objektíven mérni – de nem lehetetlen. 

A szakmai képzettségünk, a korábbi tevékenységeink és eredményeink, a kapcsolati 

hálónk leinformálása segítséget adhat annak, aki szeretné „megmérni” a 

hitelességünket ezen a téren. Ha mi magunk kínáljuk fel ennek a lehetőségét, 

vagyis leinformálhatóvá tesszük magunkat vagy a szervezetünket, az sokat segít a 

bizalom kialakulásában. 

2.) A felkészültségünk és forrásaink terén – Valóban rendelkezünk-e minden 

szükséges forrással, eszközzel, lehetőséggel, kapcsolattal, ami a projekt sikeres 

megvalósításához szükséges? Sok esetben ugyanis vagy jóindulatúan túlbecsüljük a 

saját lehetőségeinket és rendelkezésre álló forrásainkat, vagy a kedvezőbb 

megítélés érdekében „felfelé kerekítünk”. Sokszor jóindulatból és a saját hitünkből 

fakadóan mások előtt is valóságosnak mutatunk be olyan eredményeket, 

eszközöket, lehetőségeket, amelyeket voltaképpen még nem értünk el. 

A forrásgazdálkodásunk hitelessége objektíven mérhető. Ezért nagyon vigyázzunk 

arra, hogy mindig a valóságos, ellenőrizhető tényekből és számokból induljunk ki. A 

projekt-terv és a pénzügyi terv bekérésével, a szervezet előző évi mérlegének 

áttanulmányozásával egy üzleti életben járatos támogató gyorsan átláthatja, hogy 

mennyire reális és valóságos mindaz, amit a projekttel kapcsolatban állítunk előtte. 

Komolyabb támogató esetében előre készüljünk ezekkel, és a projekt-tervet 

mindenképpen adjuk át már a legelső találkozó alkalmával, vagy küldjük el előre, 

hogy a tárgyalásunk időpontjára át is nézhessen minden kapcsolódó anyagot. 
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3.) A hozzáértésünk, kompetenciánk terén – Itt a hitelességünkkel kapcsolatos 

legfontosabb kérdés kétféleképpen szokott felmerülni: 

Mi vagyunk azok, akik az adott szükséget, problémát a legjobb módon 

tudjuk megoldani? Vagyis mi vagyunk a kompetensek az adott területen? 

Gondoljunk olyan példára, hogy ifjúsági missziós szervezetként támogatást 

gyűjtenénk egy beteggondozó szolgálat beindítására. Ez nemes cél, de 

lássuk tisztán (főképpen a megkeresett potenciális támogató 

szemszögéből), hogy ennek a feladatnak az ellátásával rengeteg sokkal 

felkészültebb és kompetensebb szervezet, alapítvány foglalkozik, mint mi, 

és a támogatás náluk valószínűleg jobb helyen lenne, mint nálunk.  

Ugyanide tartozik az, amikor támogatást kérünk olyan regionális munkára, 

ahol egyébként nem vagyunk jelen, olyan célcsoport felé való szolgálatra, 

amely felé azelőtt soha nem is szolgáltunk, stb. stb.  

A másik verziója ennek a kérdésnek: 

Mi valóban képesek vagyunk el is érni a célt? 

Rendelkezünk-e a szükséges szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal, 

szakember gárdával, kapcsolatrendszerrel? Egyáltalán mi „közünk” van a 

projektcélhoz? Azért akarjuk csinálni, mert a küldetésünkből fakad, mert 

ehhez értünk a legjobban, mert ez a szenvedélyünk – vagy „csak” pénzt 

akarunk keresni, munkatársakat kell eltartanunk, szervezetet akarunk 

működtetni? Az előbbi motiváló – az utóbbi már kevésbé! 

3. Hatékonyság 

A harmadik „H” betű a képletben a hatékonyság. Vagyis hogy nem csak képesek 

vagyunk elérni a célt, hanem azt magas minőségben, eredményesen, sikeresen 

fogjuk teljesíteni! A hatékonyság azt jelenti, hogy jól használjuk ki a 

lehetőségeinket, jól gazdálkodunk a forrásainkkal. Egy potenciális támogatónak 

meg kell győződnie arról, hogy a pénzét nem csak felhasználják, hanem a lehető 

legjobb, leghatékonyabb módon fogják felhasználni. Ez voltaképpen egy ár/érték 

arány – aminél soha nem probléma a magas ár, ha megfelelően magas értéket 

generál! 
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A hatékonyság a lehető legjobb út megtalálása a kitűzött célunkhoz! Nem elég, ha 

találunk egy utat, ami a célhoz vezet – ezt nem fogják magától értetődően 

támogatni. Nem egy lehetséges megoldást kell felmutatnunk a leendő 

támogatóinknak, hanem a szerintünk és a tőlünk telhető legjobb megoldást! A 

komolyabb támogatók mindig felelősen bánnak a rájuk bízott forrásokkal, és meg 

fogják vizsgálni, hogy amit megoldásként felkínálunk egy adott problémára, az 

valóban a legjobb megoldás-e, és annak függvényében fognak dönteni a 

támogatásunkról! És ne sértődjünk meg azon, ha egy hozzáértő támogató esetleg 

még bele is szól, akár a projekt-tervünkbe, akár csak abba, hogy a tőle kapott 

támogatást milyen formában és mire használhatjuk fel. 

C2. Kommunikáció – A projekt értékesítése 

A második „C” betű a támogatásgyűjtés képletében a „Communication”, vagyis a 

világos és meggyőző értékesítési kommunikáció. Ennek egy külön tudománya van 

az üzleti világban, amit „prezentálásnak” neveznek. Prezentáción – most legalábbis 

– nem egy PowerPointos bemutatót értünk, hanem egy kommunikációs 

folyamatot, amelynek a célja a projekt támogatására szóló felkérés értékesítése.  

Az értékesítési kommunikációnak három lépése van, ezeket nézzük meg sorban 

és részleteiben: 

Első lépés: a kapcsolatfelvétel 

A bizalomépítésről szóló fejezetben már láttuk, mekkora szerepe van az első 

benyomásnak. Éppen ezért a kapcsolatfelvétel és a megérkezés bizony egyáltalán 

nem elhanyagolható szempont egy támogatásgyűjtő tárgyalásnál! 

Nézzük a kapcsolatfelvétel ellenőrző listáját – ezeken a pontokon célszerű minden 

tárgyalás előtt végigmenni: 

1. Előre egyeztess időpontot! 

Nem célszerű és nem illendő „rárontani” senkire semmilyen ügyben, főképpen nem 

akkor, amikor kérni szeretnénk. Az emberek, különösen az üzletemberek és a 

vezető pozícióban lévők napi és heti időbeosztások alapján dolgoznak, nem érhetők 

el akármikor. Még ha rá is érnének épp, amikor „beesünk” hozzájuk, akkor sem 
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biztos, hogy a megfelelő kedély- és idegállapotban találjuk őket, felkészülve egy 

velünk folytatott szponzori tárgyalásra. 

Tehát minden esetben előre egyeztessünk időpontot, lehetőleg minimum 2-3 

héttel korábban, és a megállapodást a kitűzött találkozó időpontjával írásban 

(manapság talán e-mailben) jelezd vissza rögtön, illetve 2-3 nappal előtte küldj egy 

emlékeztetőt, esetleg hívd fel telefonon, hogy nem jött-e közbe semmi. 

2. Készülj fel a támogatódból! 

Mivel a támogatásgyűjtés akkor a leghatékonyabb, ha konkrétan kérünk (mindjárt 

elérünk ahhoz a ponthoz is), nagyon fontos tudnunk, hogy mit kérhetünk egy 

potenciális támogatótól, és mit nem. Egy irreális felkérés ugyanis akár magát a 

kapcsolatot is negatívan befolyásolhatja, nem csak az adott projekt támogatását! 

Mit kell mindenképpen tudnunk egy ismeretlen, vagy kevésbé ismert leendő 

támogatóról ahhoz, hogy a lehető legoptimálisabb módon indíthassuk a tárgyalást, 

illetve megfelelő mértékű és szintű elkötelezettséget kérhessünk tőle 

támogatásképpen? 

Akár magánszemélyről, egy gyülekezeti tagról vagy a szomszédunkról, akár egy 

nagyvállalat igazgatójáról van szó, a következő három szempont segít felkészülni az 

adott személyből: 

 életkor – ez meghatározza a nyitottságát, kockázatvállalását, a tárgyalás 

hangnemét 

 családi helyzet – más mértékű támogatás kérhető egy pályakezdő 

egyedülálló fiataltól, mint egy építkezésben lévő, két-három kisbabát 

nevelő szülőtől 

 munkahely, karrier, pozíció – minél magasabb beosztásban van valaki, és 

minél inkább értelmiségi, szellemi foglalkozású, annál nagyobb mértékben 

és eséllyel szólítható meg – viszont annál kritikusabban fogja megvizsgálni a 

felkérést! 

Ennek a háromnak a függvénye a potenciális támogatónk anyagi helyzete, a 

terhelhetősége és a befolyási illetve döntési jogköre és lehetősége. 



 
338 

Ha ezekkel a kulcsinformációkkal tisztában vagyunk, akkor nagy eséllyel nem 

fogunk teljesíthetetlen vagy arcátlanul irreális, esetleg tapintatlan, érzéketlen 

kérésekkel előrukkolni. Ugyanakkor ezek az információk segítenek a beszélgetés 

megkezdésében, a jó benyomás kialakításában, a felkészültségünk 

érzékeltetésében – amelyek mind hozzájárulhatnak a sikeres támogatói 

megállapodás létrejöttéhez. 

Honnan szerezhetjük be ezeket az információkat? 

 általában közös ismerősöktől a legcélszerűbb ilyen dolgokat megkérdezni 

 a szakmai információkkal kapcsolatban sok adat elérhető az interneten 

 közösségi portálokon (bár sok esetben ehhez legalább ismerősi jelölés 

szükséges) 

 FONTOS: nem nyomozunk a másik ember iránt, csupán érdeklődünk, hogy 

jobban megismerhessük! 

3. Gazdálkodj jól az időddel: hatékony látogatásszervezés! 

Érdemes úgy megszervezni a támogatásgyűjtő látogatásokat, hogy az egy területen 

élő vagy dolgozó támogatókat egy napra szervezzük be. Ennek előnyei: 

 rengeteg időt tudunk megspórolni 

 útiköltséget spórolunk 

 és ami a legfontosabb: fegyelemre kényszerít az időbeosztással 

kapcsolatosan. Ha ugyanis kötött találkozóink vannak, egy nap több is, 

akkor nem engedhetjük meg, hogy a támogatói tárgyalásunk szétfolyjon 

egy baráti beszélgetéssé, sztorizássá. Erre nagy a kísértés, és sokszor fordul 

elő – viszont így a tárgyalás sokat veszít a hatékonyságából! Általában minél 

hosszabb egy tárgyalás, az adott projekten kívül minél több nem 

kapcsolódó elem kerül elő, annál kevesebb az esélye a jó támogató 

megállapodásnak! 

4. Imádkozz a leendő támogatódért! 

Keresztények vagyunk, és ennek a támogatásgyűjtéshez való hozzáállásunkban is 

meg kellene mutatkoznia. Az imádsággal kapcsolatban a két legfontosabb 

„szabály”: 
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1.) Elsősorban a támogatóért imádkozz, ne azért, hogy pénzt adjon! 

Sok imádságot hallottam, aminek a célja tulajdonképpen nem a másikért való 

közbenjárás, a másik áldása volt, hanem a saját céljaink elérésért való könyörgés. 

„Uram, add, hogy sikeres legyen a tárgyalás…” – Nem az a probléma, ha ilyen 

módon imádkozunk – hanem ha csak ilyen módon. Az imádság a hitünk szerint egy 

természetfeletti eszköz, amivel a másik ember életét is kedvezően befolyásolhatjuk. 

De ha ezt csak érdekből tesszük, azért, hogy pénzt vagy bármilyen más támogatást 

kapjunk tőle, akkor ez voltaképpen kegyes önzés. Imádkozzunk úgy is a leendő 

támogatónkért, mintha semmit nem várnánk tőle, vagy mintha semmit nem 

kapnánk tőle. 

2.) Ne csak a tárgyalás előtt és utána imádkozzunk, hanem rendszeresen! 

Amikor egy támogató az ügyünk mellé áll, akkor az egyik dolog, amit mi adni 

tudunk neki – és ezt mindig tudjuk adni! – hogy imádkozunk érte. Azonban sajnos 

ezt sokkal többen ígérik, mint ahányan be is tartják! Az ilyen ígéretek könnyen 

feledésbe merülnek, különösen hosszabb távú projektek esetén.  

Mit tehetünk? 

 tartsunk rendszeres, és akár nyilvános imaalkalmakat, amikor a 

támogatóinkért imádkozunk – akár velük együtt is, vagy őket is meghívva 

 kérdezzük meg őket rendszeresen, hogy milyen imakéréseik vannak – ezzel 

is kifejezzük, hogy nem csak a pénzük miatt tartjuk számon őket 

 a személyes találkozások, beszámolók vagy konzultációk alkalmával is 

érdeklődjünk irántuk, és fejezzük ki, hogy rendszeresen imádkozunk értük 

(persze csak ha ez meg is felel a valóságnak!) 

5. Tiszteld és becsüld mások idejét! 

1. LÉGY PONTOS! Érkezz időben, de ne túl korán (5 perccel korábban, addig 

inkább sétálj egyet) – de semmiképp ne késs el! 

2. Köszönd meg a neked adott időt, mint a támogatás legelső jelét! 

3. Mondd meg, kb. mennyi időt szeretnél kérni a beszélgetésre, 

prezentációra, 

4. ÉS AZT TARTSD IS BE! 
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6. Vigyél magaddal mindent, amire szükséged lehet! 

Legyél nagyon felkészült, és minden olyan anyag legyen nálad, ami a pozitív 

döntéshez szükséges. Készülj úgy, hogy mindent támogatónál mindenből ott tudj 

hagyni egy példányt! Nem biztos, hogy élni fognak a lehetőséggel – de Te legyél 

felkészülve rá! 

Mire lehet szükség egy támogatói tárgyalás során: 

 névjegykártya 

 prospektus a szervezetről 

 bemutató brosúra a támogatandó projektről – ha nem készítünk ilyet 

nyomdai úton, akkor legalább egy részletes leírás, lehetőleg igényesen 

megformázva 

 teljes projekt-terv, költségvetéssel együtt 

 referenciák listája kinyomtatva 

 ajánlók és már megszerzett támogatók listája kinyomtatva 

 támogatókártya, esetleg támogatói szerződéstervezet – kihagyva a 

támogatás konkretizálását, de feltüntetve minden lehetséges és konkrét 

támogatási lehetőséget és módot 

 esetleges ajándékokat (tiszteletpéldány egy korábbi kiadványból, logózott 

ajándéktárgy, stb.)  

Második lépés: a prezentáció 

A prezentáció voltaképpen a támogató meggyőzése arról, hogy az általunk képviselt 

célkitűzés méltó arra, hogy ő mint támogató csatlakozzon a megvalósításához, és a 

forrásainak egy részét a cél érdekében a rendelkezésünkre bocsássa. 

A sikeres és meggyőző prezentálás fele arányban tehetség, rátermettség, és fele 

arányban elsajátítható technikai tudás eredménye. A megfelelő előadói készséget 

még a meglévő természetes adottságok esetén is tanulás, gyakorlás és rengeteg 

tapasztalat során lehet fejleszteni és csiszolni. Éppen ezért a kiindulási pontunk egy 

első hallásra talán ijesztő kijelentés: nem mindenki alkalmas arra, hogy 

támogatást gyűjtsön! 

Legyünk tisztában a korlátainkkal – az, hogy valamiben nem vagyunk jók, nem 

jelenti azt, hogy értéktelenek vagyunk! De tudomásul kell vennünk, hogy mint 
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minden embernek, nekünk is vannak erősségeink és gyengeségeink, és ha az 

előadás, a prezentálás, a meggyőző érvelés nem tartozik az erősségeink közé, 

inkább adjuk át a teret azoknak, akik ezen a területen jobbak, mint mi vagyunk! 

Nem érdemes „eltékozolni” támogatási lehetőségeket azért, mert nem a megfelelő 

ember képviseli az egyébként nagyszerű missziós cél megvalósulását, vagy az 

egyébként abszolút hiteles és felkészült szervezetet. Az értékesítés egy adottságot 

követel, és egy önálló szakma is, ha hosszú távú, nagyobb volumenű támogatókat 

szeretnénk az ügyünk mellé állítani, akkor nem mindegy, ki megy el tárgyalni a 

nevünkben! Van egy mondás szakmai körökben: „A legjobb ötlet is elbukhat a nem 

megfelelő tálalás miatt!” Ez a támogatásgyűjtésre is igaz! 

Nagyon fontos tudnunk, hogy amikor egy támogatói tárgyaláson bemutatjuk a 

projektünket, akkor nem előadást tartunk, hanem prezentálunk! Ez két külön műfaj 

– és ha összekeverjük, pontosabban, ha nem tanulunk meg nagyszerűen 

prezentálni, a komolyabb támogatók szemében nagy hátránnyal fogunk indulni! 

Mi a különbség a prezentáció és az előadás között? 

Csak vázlatosan és lényegre törően: 

 az előadás a tartalomra koncentrál – a prezentáció egy előre definiált 

hatást kíván elérni 

 az előadás befelé fordul, a témájára koncentrál – a prezentáció kifelé fordul 

a partner felé, a kapcsolatra és a hatásra koncentrál 

 az előadás általában nem interaktív – a prezentáció viszont mindenképpen 

bevonja a kommunikációs folyamatba a partnet, és szervesen épít az 

interaktivitásra 

 az előadás monoton, az előadó van a középpontban – a prezentáció élénk, 

szenvedélyes, és az elérni kívánt hatás, illetve a tárgyaló fél van a 

középpontban 

 az előadás kevés spontaneitást enged meg – míg a prezentálás kifejezetten 

spontán műfaj 

 az előadás általában nem vár közvetlen visszajelzést a hallgatóktól – a 

prezentálás elvárja a visszajelzéseket 

 az előadás célja az információk átadása – a prezentáció célja egy döntés 

meghozatala a hallgatók részéről 
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 az előadás lehet kifejezetten hosszú – míg a jó prezentáció rövid és velős 

 az előadásban nincsen nagy jelentősége a nonverbális kommunikációnak – 

a prezentáció sikerét viszont alapjaiban meg is határozhatja 

A prezentáció hard- és soft elemei 

Ez szakmai zsargon – de egy bekezdés erejéig érdemes áttekintenünk a prezentálás 

eszköztárát, amelyet szakmai nyelven hard és soft eszközöknek neveznek. 

HARD ELEMEK – vagyis a prezentáció tartalmi elemei: 

 a prezentáció felépítése és vázlata 

 a feltétlenül átadandó információk strukturálása 

 a prezentáció időtervének kialakítása 

 a személyes bemutatkozás és a szervezet bemutatásának felépítése 

 a prezentáció technikai eszközeinek használata a körülmények és a téma 

függvényében 

SOFT ELEMEK – vagyis a prezentáció előadásmódjának technikai elemei: 

 hogyan tudjuk elnyerni a hallgatók szimpátiáját és bizalmát 

 hogyan tudjuk felkelteni vagy visszaszerezni az érdeklődésüket 

 hogyan tudjuk kezelni a reakcióikat – ide tartoznak például a kifogások 

kezelésének technikái vagy a kérdezés-technika 

 hogyan tudjuk bevonni a hallgatókat a kommunikációba, hogyan tudjuk 

interaktívvá tenni a prezentációnkat 

 hogyan használjunk helyesen a verbális és a nonverbális kommunikációt 

(retorika, testbeszéd, stb.) 

Egy megjegyzés elsősorban lelkészeknek: az üzleti jellegű prezentálás – és a 

támogatásgyűjtés ide tartozik – teljesen más retorikai és előadói eszközrendszerrel 

dolgozik, mint amit a klasszikus homiletikai, vagy teológiai retorika keretében 

megtanultunk! Ez azt jelenti, hogy egy jó igehirdető nem feltétlenül lesz meggyőző 

támogatásgyűjtő is! Ezért ha valaki ezzel komolyan foglalkozni akar, érdemes részt 

vennie egy kifejezetten prezentálást tanító kurzuson is – ami egyébként rengeteg új 

szemponttal és eszközzel fogja gazdagítani az igehirdetői szolgálatát is! (Ilyen 
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kurzust az APCSEL29 is szervez „Tépőzáras kommunikáció” címmel, érdemes utána 

nézni a honlapunkon: www.apcsel29.hu) 

Milyen a jól prezentáló előadó? 

 felkészült és tájékozott – mind a tárgyat, mind a hallgatóit illetően 

 őszintén hisz abban, amit bemutat 

 kellően motivált és elkötelezett a bemutatott cél megvalósítása iránt 

 kompetens a témában, és ez 5-10 perc alatt is meggyőző módon átjön 

minden hallgató számára 

 tiszteli a hallgatóját: nem legyőzni akarja, hanem meggyőzni egy általa 

őszintén pozitívnak tartott cél érdekében 

 ismeri és kitűnően használja a kommunikációs, retorikai, prezentációs és 

nonverbális eszközöket és technikákat 

 a személyiségének van „varázsa” – nehéz ezt megfogalmazni, de valami 

miatt érdemes odafigyelni rá, amikor megszólal 

 magabiztos, ez általános személyiségjegye, de magabiztos a téma és a 

bemutatott projekt irányában is 

 spontán, gyors reakciójú, figyelmes, dinamikus – vagyis nem esik kétségbe, 

ha félbeszakítják, ha közbekérdeznek, ha vitatkoznak vele vagy 

ellentmondanak neki 

Néhány hasznos szempont és tanács a prezentálással kapcsolatosan: 

 Az első három perc „sorsdöntő”! A legtöbb prezentálási tréner szerint a 

prezentáció első három perce meg fogja határozni, hogy az előadásunkat 

élénk érdeklődés kíséri a végéig, vagy nagyon hamar unalomba és 

érdektelenségbe fullad. Ráadásul az első három percben az esetek 80%-

ában az előadásmód a döntő! Vagyis egy jó előadó a tárgyalás legelején 

megnyeri az ügynek a tárgyalópartnerét – míg ennek hiányában egy 

akármilyen hosszúságú és mélységű prezentáció után is kicsi az esély a 

győzelemre. 

 Ha az előadó személye nem fogja meg a hallgatókat, akkor általában a 

bemutatott cél sem – és ez természetesen fordítva is igaz! A prezentáció 

erőteljesen előadó-függő! 

http://www.apcsel29.hu/
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 Semmit ne vegyünk egyértelműnek vagy köztudottnak – ha fontos, inkább 

mindent mondjunk ki és el! 

 A prezentáció legyen egy élmény is a hallgatók számára – nem csupán 

információátadás! 

 Szigorú logikai érvelés! Minden gondolat az előzőből következzen, és a 

kapcsolódási pontok legyenek egyértelműek és mindenki számára 

követhetőek! 

 Maradjunk a vázlatunknál! Mivel a prezentáció rövid és tömör műfaj, nem 

szabad csapongani, sztorizgatni, mellékvágányra terelődni! 

 AHA ÉLMÉNY! – Feltétlenül szőjünk bele a prezentációnkba valami 

meglepő felismerést, mert az ilyet sokkal könnyebben és maradandóbban 

rögzítik a hallgatók! 

 A prezentáció nem vizsga! Nem arról szól, hogy mit tudsz – hanem hogy a 

tudásodat hogyan tudod átadni, és azzal hogyan tudsz pozitív döntéseket 

kieszközölni! 

 Folyamatosan ellenőrizzük, hogy mindenki értett-e mindent, nincsenek 

elvarratlan szálak, kérdések, fennakadások! Semmit ne hagyjunk nyitva! 

 Előre ne adjunk ki vázlatot – csak utólag! Ha előre kiosztjuk, nem ránk 

fognak figyelni, hanem a vázlatot fogják tanulmányozni. Ezen kívül, ha nincs 

vázlat, akkor jegyzetelnek, ami erősíti a bevésést, míg ha van, vagy előre 

megmondjuk, hogy lesz, akkor nem. 

 Legyél kreatív – az előadásmódban és a tartalom bemutatásában egyaránt! 

Nem csak megnyerni kell a hallgatók figyelmét, hanem folyamatosan fenn 

is kell tartani! 

 HORGOK – szaknyelven „hook”-ok: olyan kis emlékeztető képek, idézetek, 

példák, hasonlatok, amelyeket könnyű megjegyezni, és amelyekről a 

hallgatók fel tudják idézni az üzenetünk lényegét is 

 TECHNIKA: amennyiben használunk projektort, soha ne az legyen a 

középpontban! Az előadó a főszereplő, nem a technika, a bemutatott 

PowerPoint vagy videó! 

 A hatáskeltés aránya: 20%-ban a mit csináljunk, és 80%-ban a hogyan 

csináljuk! Vagyis a prezentáció célja mindig a megvalósítás, nem egy 

elméleti modell bemutatása! 
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 Legyen kinyomtatott vázlatunk – akkor is, ha laptopot használunk! Velem 

fordult már elő, hogy áramszünet volt az egész épületben, a laptop 

akkumulátora is rossz volt, és nem tudtam használni a fantasztikusan 

előkészített prezimet. 

 MINDEN ESETBEN PRÓBÁLJUK EL A PREZENTÁCIÓT! – Különösen, ha nincs 

rutinunk ebben a műfajban!  

Hogyan építsük fel a prezentációnkat? 

Ez már nem a prezentálás általános bemutatásáról szól, hanem konkrétan a 

támogatásgyűjtéssel kapcsolatos prezentációról! Nézzük egy ilyen bemutató 

lehetséges forgatókönyvét: 

1. A TE TÖRTÉNETED 

- rövid bemutatkozás, kapcsolódási pont közted és a hallgatód között (közös 

élmény, személyes vagy szakmai kapcsolat felidézése), hogyan jutottál el hozzá, 

egy-egy referenciaszemély, közös ismerős megemlítése 

2. A TE ELHÍVÁSOD 

- hogyan és miért csatlakoztál a szervezethez, amit képviselsz, hogyan kapcsolódsz 

a projekthez, amihez támogatást kérsz, mik a személyes okaid és céljaid azzal, hogy 

részt veszel benne 

3. A MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET (GYÜLEKEZET) BEMUTATÁSA 

- küldetés, jövőkép, hosszú-, közép és rövid távú célok, eredmények és sikerek, 

referenciaszemélyek, akiktől leinformálható a szervezetünk 

4. A PROJEKT BEMUTATÁSA 

- célkitűzés, a megvalósítás módja, a szakmai kompetenciák bemutatása, a 

legfontosabb mérföldkövek, a szükséges források és feltételek, ezekből eddig 

mennyi valósult meg vagy áll rendelkezésre, mik a várható eredmények + 

referenciák, nyilatkozatok bemutatása, elérhetővé tétele 

5. A TE FELELŐSSÉGED BEMUTATÁSA 

- a saját felelősséged, elkötelezettséged, megbízatásod és konkrét feladatod 

bemutatása 
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6. A FELKÉSZÜLTSÉGED IGAZOLÁSA 

- nem csak a személyes, hanem a szervezeti felkészültség, és a projekt 

előkészítésének igazolása – vagyis startra készen állunk, már csak a támogatás 

hiányzik 

7. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

- hogyan tudják követni, ellenőrizni a projekt megvalósulását a támogatók, milyen 

minőségi elvárásokat támasztottunk a megvalósítás iránt és ezeket ki ellenőrzi 

8. A KONKRÉT SZÜKSÉGEK FELVÁZOLÁSA 

- mi hiányzik még a projekt sikeres megvalósításához, amire támogatókat keresünk 

– legyünk nagyon konkrétak 

9. VISSZAJELZÉS KÉRÉSE 

- kérdezzük meg, minden érthető volt-e 

10. KÉRDÉSEK ÉS ELLENVETÉSEK KEZELÉSE 

- készüljünk fel a lehetséges kérdések, kritikák, ellenvetések és nézetkülönbségek 

megválaszolására! Ebben sokat segít, ha a projekt-tervezés során komolyan 

kiértékeltük a lehetséges kockázatokat, és előre kidolgoztuk az azokra adható 

válaszlépéseket is 

Készüljünk úgy, hogy a teljes prezentációnkat – a tartalom sérülése nélkül – akár 

10-15 percben is el tudjuk mondani! Ahhoz, hogy ez sikerüljön, ezt gyakorolni kell! 

Harmadik lépés: a konkrét felkérés 

Ez a lépés a leendő támogatóval történő tárgyalás krízispontja. Ha ideáig jól 

csináltuk a dolgunkat, akkor… 

 rendelkezésére áll minden szükséges információ a projekttel kapcsolatban 

 kellőképpen érdeklődő, nyitott és támogató hozzáállású 

 szimpatikusnak tart bennünket 

 reálisnak és motiválónak látja a megvalósítandó célt 

 készen áll egy támogató döntés meghozatalára 

Mit tehetünk a tárgyalás sikeres lezárása érdekében? 
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1. Az elvi támogatás kifejezése 

Foglaljuk össze röviden és lényegre törően, hogy mi a projekt célja, mik a 

megvalósulás várható pozitív következményei és eredményei, abból kik és milyen 

módon fognak profitálni, és kérjük az elvi támogatásának megerősítését és 

kifejezését.  

 amennyiben megkapjuk az elvi támogatást, haladjunk tovább a lezárásban 

 ha viszont nem, feltétlenül kérdezzünk rá az okokra, és vegyük azokat 

nagyon komolyan. Az elvi támogatás elmaradásának alapvetően kétféle oka 

lehet: személyes – ezekkel nem biztos, hogy tudunk mit kezdeni; és szakmai 

– ezeket viszont meg kell válaszolnunk, ha nem is azonnal, de egy esetleges 

második találkozó alkalmával. A szakmai jellegű kifogások jók – mert azt 

jelzik, hogy a tárgyalópartnerünk komolyan vette a felhívásunkat, csak nem 

értett meg valamit, vagy esetleg egy valóságos hiányosságot vagy 

problémát fedezett fel, amivel nem számoltunk, és ami valóságosan 

veszélyeztetheti a projekt megvalósulását. Ezeknek felülvizsgálatára 

tegyünk ígéretet, és kérjünk lehetőséget és későbbi, újabb találkozóra. 

2. Foglaljuk össze a projekt jelenlegi forrásállapotát 

Ha megkaptuk az elvi támogatást, összegezzük konkrétan és számszakilag, hogy a 

cél eléréséhez milyen forrásokra van szükség, milyen feltételeknek kell teljesülniük 

– és mindezekből mi az, amivel már rendelkezünk, és mi az, amivel még nem! A 

kettő közötti különbség ugyanis tettekre motivál – ha jól kommunikáljuk le a 

különbséget, és a meglévő oldalon nem a nulla áll! Nagyon lényeges tehát, hogy 

olyan módon vezessük fel a kérésünket, hogy a támogatónk lássa: már van, amivel 

rendelkezünk, már van, amit megtettünk, amit teljesítettünk – vagyis nem ő az első 

a megvalósítók sorában! Minél hosszabb az előttük csatlakozók sora, és minél 

kevesebb hiányzik a megvalósítás feltételeiből, annál könnyebben fognak 

csatlakozni a támogatók a projektünkhöz! 

3. Mondjuk ki konkrétan, mit kérünk! 

A legtöbb támogatásgyűjtő ezen a ponton bukik el! Ez nem azt jelenti, hogy azért 

nem kapnak támogatást, mert nem konkrétan, számszerűen kérnek támogatást - 

hanem azt, hogy általában ha nem teszünk mi javaslatot a támogatás formájára és 
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mértékére, akkor többnyire nem azt és nem annyit – kevesebbet! – kapunk, mintha 

ezen a ponton határozottak, céltudatosak és konkrétak lettünk volna! 

Két oka van annak, hogy nem merünk konkrétan kérni. Mindkettő a mi hibánk és 

hiányosságunk – amiben az a jó hír, hogy minkét ok kiküszöbölhető! 

Az egyik, hogy fogalmunk sincs, mit kérhetünk, és mit nem. Vagyis nem vagyunk 

eléggé felkészültek a támogatóból, és nem ismerjük a reális lehetőségeit. 

A másik ok az általános rossz hozzáállásunk a támogatáskéréshez: úgy hisszük, hogy 

a kérés az egyenlő a koldulással, a konkrét megfogalmazás egyenlő a 

pofátlansággal, és mivel tele vagyunk tévképzetekkel, előítéletekkel és rossz 

beidegződésekkel, inkább általánosságban fogalmazunk és kérünk – aminek az lesz 

az eredménye, hogy nagy általánosságokat kapunk cserébe! 

De jegyezzük meg: ha nem mondjuk ki konkrétan, milyen támogatást kérünk, 

hanem rábízzuk a támogatóra, akkor a lehetőségeinek a minimumát fogja önként 

odaadni. Ez az általános támogatói hozzáállás – és ebben nincsen semmi tudatos 

rosszindulat vagy önzés, csak felelős forrásgazdálkodás. 

Ha azonban kérünk, akkor kétféle választ kaphatunk – és mindkettővel többet 

nyerünk, mintha nem konkrétan kértünk volna (!): 

 megkapjuk, amit kértünk – MERT reális volt a kérésünk, a támogatóhoz 

képest és a projekt forrásigényéhez képest is! 

 nem kapjuk meg, amit kértünk – de akkor a támogató fél általában rögtön 

javaslatot tesz arra, hogy mennyit, illetve helyette mit tud felajánlani 

A lényeg, hogy ezen a ponton már nem általánosságokról beszélgetünk, hanem 

nagyon konkrétan, számszerűen, nyíltan. Az üzleti élet szereplői ehhez vannak 

hozzászokva, és az ilyen nyílt kommunikáció sokkal inkább segíti őket a helyes 

döntés meghozatalában, mintha minden rájuk van bízva.  

Tehát a tárgyalás ezen pontján: 

 ha pénzbeli támogatásra van szükségünk, tegyünk javaslatot az összegre, 

és ha rendszeresen kérjük, akkor a gyakoriságára 
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 ha nem pénzbeli támogatást kérünk, hanem erőforrást, szakembert, 

helyiséget, kapcsolatokat, stb. stb. – akkor konkrétan nevezzük meg, és 

pontosan írjuk körül, mit, mire, mennyi időre, milyen feltételekkel kérjük 

 és ezután kérdezzük meg, hogy ezeken kívül fel tud-e ajánlani bármi mást, 

amivel a projekt megvalósulását támogatni tudja – hiszen a prezentáció 

során bemutattuk a szükségeket, tehát van elegendő információja a 

döntéshez 

Ne felejtsük: a támogatásgyűjtést ugyanolyan komolyan meg kell terveznünk, mint 

a projekt megvalósításának bármelyik más összetevőjét. Ezért amikor tervezünk, és 

összeállítjuk a potenciális támogatóink listáját, mindenhová kalkulálnunk kell egy 

olyan minimum-összeggel, amit mindenképpen meg kell szereznünk az adott 

forrásból, hogy a projekt költségvetése megálljon. Ez a konkrét költségvetés és 

támogatási terv az, aminek az alapján konkrétan kérhetünk. Erre tudunk hivatkozni, 

ha szükséges, be tudjuk mutatni, hogy amit konkrétan kérünk, az hogyan illeszkedik 

a nagy egészbe, milyen más – ugyanolyan konkrét – számok és mérföldkövek 

vannak a terveinkben. 

Ne féljünk konkrétan kérni – ez mindenkinek megkönnyíti a dolgát! 

4. Adjunk időt a döntésre! 

Nem kell azonnali döntéseket kierőszakolnunk – sem egy 1000 Ft-os baráti 

támogatással, sem egy milliós nagyságrendű céges szponzorral szemben sem. 

Tiszteljük meg a döntés szabadságával a partnereinket, és hagyjunk időt a 

felkérésünk felelős átgondolására. Semmiképpen ne használjunk pszichológiai 

ráhatásokat, trükköket a meggyőzésre vagy befolyásolásra, mert a kapcsolatunk 

sokkal értékesebb egy támogatói megállapodásnál! Amit viszont mindenképpen 

tegyünk meg – ha nem születik azonnali döntés a támogatásról: 

 hagyjunk ott minden döntéshez szükséges segédanyagot – prospektust, 

projekt-tervet, költségvetéseket, forrás-szükségleteket, névjegykártyát, stb. 

stb. 

 és tűzzünk ki egy határidőt, amikor újra találkozhatunk a döntés 

megbeszélése végett! 

FONTOS: amennyiben regionálisan nem vagyunk korlátozva, ne telefonon vagy e-

mailben kérjünk visszajelzést a döntésről, hanem minden esetben személyesen! 

Ezzel is kifejezzük, hogy elsősorban a személye és a vele való hosszú távú 
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kapcsolatra tekintünk, ebbe készek vagyunk időt és akár utazási költségeket is 

fektetni. A hosszú távú és komoly támogatókat nem lehet öt perc alatt megszerezni 

– de ha kétoldalúan, partnerként kezeljük őket, akkor évekre, évtizedekre 

megnyerhetjük őket magunknak és a szervezetünknek! 

C3. Az elkötelezettség kérése – 4P 

Az elkötelezettség kérése nem azonos a támogatás konkrét összegével! Az egész 

támogatásgyűjtési szemléletünk arra épül, hogy nem pénzt gyűjtünk, hanem 

embereket állítunk a céljaink mellé. Márpedig ez korántsem csak az anyagiakról 

szól – sőt, először soha nem arról! 

A támogatásgyűjtés képletének harmadik „C” betűje az angol „consecrate” 

kifejezést jelzi, ami „odaszánást”, valamilyen célra történő „odaszentelést” jelent. 

Amikor a Bibliában „megszentelt” tárgyakról vagy emberekről olvasunk, akkor 

mindig arról van szó, hogy ami „szent”, az 100%-ig Istené. Ez a bibliai „szentség” 

fogalom lényege is: a teljes különválasztás, egyetlen jól elhatárolható célra. Ilyen 

értelemben ez sokkal mélyebb és tartalmasabb kifejezés, mint az elkötelezettség, 

amit a címben is megfogalmaztunk – de ezzel a kis magyarázó kiegészítéssel 

ugyanazt fogjuk érteni alatta. 

Az angol nyelvű oktatási segédanyagokban nagyon szeretik az anagrammákat, 

betű- és szójátékokat, mint tanulássegítő eszközöket – ide is tartozik egy. Az 

elkötelezettség kérése a „4P”: 

PRAY: Imádkozz értem! 

Keresztények vagyunk, és a gondolkodásmódunk, tetteink kiindulópontja Isten 

kijelentése, és a Vele való közösségünk. Vagyis keresztény emberként ez a 

prioritásunk, és ennek meg kell látszódnia abban is, hogy nem a tervezőasztalnál 

vagy a bank automatánál kezdjük a közösségépítést, hanem az Isten jelenlétében! 

Amikor valakitől támogatást kérünk, akkor tulajdonképpen közösséget építünk vele 

– ráadásul rögtön négyfélét is! Az első az Isten előtti közösségünk! 

Ez a támogatói szint a „világi” szponzorációs folyamatokból kimarad. Azonban a 

keresztény emberek közötti megállapodásokból, még ha azok üzleti jellegűek is, 

soha ne maradjon ki! Ha Istent életünk valóságos részének tekintjük, akkor 
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tekintsük rá az üzleti életünk résztvevőjeként is, különben azonnal szekuralizálódik 

a gondolkodásunk, és kialakul az a terület, ami Istenre tartozik, és egy olyan, amiről 

azt gondoljuk, hogy nem. Sok üzletember esik bele ebbe a hibába! Azonban ha 

Isten kimarad egy projektből, egy jelentős biztonsági tényező és áldásforrás is 

kimarad. Nem állíthatom, hogy attól nem lesz sikeres, hiszen ateista kollégáink is 

érnek el szép sikereket az élet minden területén – de azt kijelenthetjük, hogy olyan 

sikeres és áldott egészen biztos nem lesz, mintha Istent is bevontuk volna! 

Az imaközösség ezen kívül egy nagyon komoly bizalmi kapcsolat is. Legalábbis ha 

komolyan vesszük, ha hiszünk benne, és ténylegesen gyakoroljuk is! Azok az 

emberek, akik tudnak és szeretnek együtt imádkozni, kifejezik, hogy az egymással 

való üzleti és munkakapcsolatukban is elfogadják Isten felettük való jelenlétét, és ez 

egy olyan szintre emelheti a hivatalos kapcsolattartást is, amelyet Isten nélkül 

kevés helyen lehet tapasztalni. Ha azonban keresztény partnerek nem tudnak vagy 

nem akarnak imádkozni egymással, főképpen egy közösen megvalósított projekt 

keretén belül, akkor hogyan lehetne építeni a munkakapcsolatra? 

Az első felhívás tehát nem pénzbe kerül, hanem bizalomba, nyitottságba, 

elfogadásba – amik keresztény emberek között a hitünkből fakadóan meg kellene 

lenniük. Imádkozz értem! Ha mással nem is tudnád vagy akarnád támogatni a 

missziónkat, a céljainkat, a szervezetünket, ennyivel egészen biztosan tudod! És 

mivel hívő emberek vagyunk, az imádságot nem értékeljük le, hanem nagyon is 

komolyan vesszük! 

HOGYAN CSINÁLJUK? 

 Kérdezzük meg, kész-e imádságban támogatni, és hordozni a céljainkat és a 

terheinket 

 Kérdezzük meg, küldhetünk-e rendszeres hírlevelet az imakéréseinkkel, 

beszámolóinkkal – Ez egyébként is egy jó módszere a folyamatos 

kapcsolattartásnak, és a támogatói elkötelezettség növelésének! 

 Kérdezzük meg, hogy szokott-e hangosan imaközösséget gyakorolni, és ha 

igen, imádkozhatnánk-e most a missziónk sikeréért 
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PARTNERSHIP – Vállalj közösséget velem! 

Még mindig nem pénzt kérünk, hanem személyes támogatást. Amikor valakit 

felhívunk arra, hogy csatlakozzon hozzánk egy bizonyos cél elérésében, akkor 

voltaképpen azt kérjük tőle, álljon be mellénk a sorba, járjon egy kicsit a mi 

utunkon is, hordozza a mi terheinket is, a mi felelősségünket is. A támogatói 

kapcsolat emberek közötti kapcsolat. És mint ilyen, bizalomra épül, valamilyen 

szintű életközösséggel jár. 

Ha a „közösség” bibliai kifejezését, a görög „koinónia” szót megvizsgáljuk, akkor 

olyan meghatározásokat fogunk találni, hogy a közösség „egy közös sorsban és 

jövőben való osztozás”, „az egymás életéből való részesedés”. Mély 

jelentéstartalma van ennek a szónak – amit ritkán veszünk ennyire komolyan! 

Hadd mutassak egy példát a „közösség” szó valódi jelentésére: 

Vegyünk egy nagy tál vizet, és egy poharat, ami szintén tele van vízzel. A tálban lévő 

vízmolekulák egymással koinóniában vannak. A pohárban lévő víz egyelőre nincs a 

tálban lévővel közösségben. De ha beletöltjük azokat is a tálba, akkor koinóniába 

kerülnek egymással is, és a tálban lévő vízzel is. Ezután próbáljuk meg kimerni a 

tálból AZT a pohár vizet, amit beletöltöttünk! Természetesen nem fog sikerülni. 

Mert az a pohár víz végérvényesen eggyé lett a többivel, és már nem lehet 

szétválasztani és megkülönböztetni attól, ami eredetileg benne volt. Ez a koinónia 

lényege. Ha beleadtam magam a koinóniába, akkor utána lehetetlen visszavennem 

magamat belőle. Miért? Mert tökéletes és végérvényes egységbe kerültem a már 

benne lévőkkel. Ha beleadom magam a közösségbe, azután már nem vagyok 

értelmezhető önállóan. Már nem tudom visszavenni magamat belőle, nem tudok 

kiszállni, legalábbis sérülések és károk nélkül. 

Amikor valakitől azt kérjük, „támogass engem, és légy közösségben is velem”, akkor 

nem csak a pénzét kérjük! Persze lehet csak azt kérni, de az nem a keresztény 

támogatásgyűjtés modellje. Ezt a közösséget is kérjük – és megint, előbb ezt kérjük, 

még mindig nem tartunk az anyagi támogatásnál! 

HOGYAN CSINÁLJUK? 
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 Kérdezzük meg, hogy amennyiben támogatja a célunkat, kész lenne-e 

közösséget vállalni velünk személyesen és a szervezetünkkel a projekt 

megvalósulása alatt. Mit jelent mindez? 

o Fordulhatunk-e hozzá tanácsért? 

o Elmondhatjuk, leírhatjuk-e neki örömeinket és nehézségeinket 

(elsősorban a közös projekttel kapcsolatban, de akár azon túl is)? 

o Ha olyan problémába ütközünk, amire nem készültünk fel, 

kérhetünk-e segítséget? 

o Eljönne-e meglátogatni a szervezetünket, vagy szívesen 

megtekintené-e valamikor a megvalósítás valamelyik 

munkafolyamatát? 

o Megismerkedne-e a szervezetünk vezetőjével (ha nem mi vagyunk 

azok)? 

o Megismerkedne-e velünk, magánemberként? (Meghívhatjuk egy 

kávéra, ebédre, családi vacsorára, stb.) 

PARTICIPATION – Vegyél részt a munkámban! 

Általában amikor elmegyünk egy potenciális támogatóhoz tárgyalni, van annyi 

információnk, hogy tudjuk, nagyjából milyen formájú és mértékű segítségre, 

támogatásra számíthatunk tőle. Ahogy láttuk az eddigiekben, az ehhez szükséges 

tájékozottság nagyon lényeges, hogy tudjunk konkrétan kérni. Azonban gyakran 

előfordul, hogy a támogatóink más formában, más eszközökkel akarnak támogatni 

bennünket – vagy ahelyett, amit mi kérünk, vagy amellett, amit kérünk. Ezért bár 

konkrét kéréssel készüljünk, hagyjuk nyitva a lehetőségét annak, hogy ő maga is 

elmondhassa, szerinte mivel tudna bennünket támogatni.  

Tulajdonképpen ha ebbe a szituációba el tudjuk hozni magunkkal a támogatónkat, 

akkor már voltaképpen munkatársunkká tettük őt. És ez is a célunk. Hogy tekintse a 

célt, a projektet egy kicsit a sajátjának is. Ez az elkötelezettség igazi szintje – amikor 

már nem kívülről figyelem, mi történik, hanem belülről elkezdem alakítani, 

kiegészíteni, gazdagítani, vagy ha szükséges, helyesbíteni, javítani a hibákat és 

pótolni a hiányosságokat. 

Kérjük fel erre is a támogatónkat! Hívjuk meg, legyen a „munkatársunk”, vagyis 

szálljon be a projekt megvalósításába a tanácsaival, tapasztalatával, erőforrásaival, 

kapcsolataival, lehetőségeivel – mindazzal, amivel szeretne szolgálni – velünk 

együtt – egy nemes célkitűzést. 
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Ez a támogatásnak egy magasabb szintje. A támogató ezen a szinten már nem 

kívülálló, akinek nincs közvetlen befolyása az eseményekre – többek között a saját 

támogatásának a felhasználására sem! Amikor lehetőséget adunk neki arra, hogy 

munkatársunkká váljon a projekt megvalósításában, egy óriási bizalmi lépést 

teszünk felé – voltaképpen megtiszteljük őt azzal, hogy bevonjuk, bennfentessé 

tesszük őt, ha elfogadja. 

Az ilyen „megtiszteltetés” jutalma egy újabb elkötelezettségi szintlépés! Aki ezt 

elfogadja, egészen más szinten fogja támogatni, figyelemmel kísérni a munkánkat! 

Arra már nem csak egy egyszeri adományozással kapcsolatban számíthatunk, 

hanem szinte bármikor fordulhatunk hozzá. 

Természetesen nem kell minden támogatót erre a szintre eljuttatni – de sokakat 

érdemes! 

HOGYAN CSINÁLJUK? 

 Kérdezzük meg, hogy megtisztelne-e bennünket azzal, hogy csatlakozik a 

csapatunkhoz és a projekt megvalósításához külsős tanácsadóként, esetleg 

mentorként.  

Ez általában elegendő is. Általában ezután elkezdődhet egy beszélgetés 

arról, hogy mindez mit foglalhat magában – és itt bízzuk rá a 

kezdeményezést, mondja el, milyen területeken és milyen mértékben 

tudna részt vállalni a cél elérésében, vagy a célt megvalósító személyek 

támogatásában. Különösen befolyásos emberek, vezetők, üzletemberek 

esetben az ilyen típusú tanácsadói segítség óriási lehetőségeket rejt 

magában – sok esetben többet is, mint a közvetlen támogatás, amit esetleg 

kapunk! Érdemes élni ezzel a lehetőséggel! 

PAY! – Támogass anyagilag is! 

Tulajdonképpen ezért jöttünk – tehát az elkötelezettség felépítésének a végén 

rögzítsük azt a konkrét támogatói megállapodást, amit az anyagi- és forrásbeli 

támogatással kapcsolatban az előző tárgyalási szakaszban megbeszéltünk. 

Ezen a ponton tulajdonképpen lezárjuk magát a tárgyalást, rögzítjük – írásban is – a 

megállapodás kereteit, majd erről készítünk egy hivatalos támogatói szerződést, 

amit lehetőleg 1-2 napon belül megküldünk a támogatónknak is. 
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C4. Folyamatos kapcsolattartás 

Idézzük fel a képletünket: 

C1 + C2 + C3 = C4 

C5 

 

Az első három lépés voltaképpen magáról a tárgyalásról szólt. A negyedik „C” 

viszont a sikeresen lezárt támogatói tárgyalás és a projektcél elérése közötti teljes 

időtartamról. 

„Cultivation” – vagyis a támogatói kapcsolat folyamatos „művelése”, gondozása. 

Jegyezzük meg a támogatásgyűjtés egyik nagyon fontos szabályát: egy megnyert 

támogató elkötelezettsége mindig tovább mélyíthető és meghosszabbítható! 

Nem pénzt gyűjtünk, hanem kapcsolatokat – a kapcsolatok pedig – legalábbis ha 

„műveljük” őket – egyre tartalmasabbak és szorosabbak lesznek. 

Mi ennek a módja, milyen eszközöket használhatunk ebben? 

 Köszönőlevél – lehetőleg 1-2napon belül, és lehetőleg nem e-mailben, 

hanem fejléces papíron, nyomtatva, kézzel aláírva! 

 Hírlevelek, beszámolók – lehetőleg rendszeresen, minimum havi 

rendszerességgel! Ezek a beszámolók a projekt megvalósulásáról szóljanak, 

elsődlegesen és hangsúlyosan, ezt csak kiegészítheti a szervezet más irányú 

tevékenységeiről szóló informálás. Írhatunk az elért eredményekről, 

mérföldkövekről, az esetleges nehézségekről és problémákról, anyagi, 

tárgyi vagy imakéréseinkről. Ez lehet egy általános körlevél. 

 A támogatás felhasználásának visszajelzése – írásban adjunk tájékoztatást 

a támogató által rendelkezésünkre bocsátott támogatás felhasználásának 

módjáról, körülményeiről és eredményeiről! Ez nem körlevél, hanem 

minden támogató esetében egyedi és konkrét, számszaki adatokat is 

tartalmazó visszajelzés. 
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 Tartsuk a személyes kapcsolatot! Érdeklődjünk életükről, munkahelyi 

ügyeikről. Kérdezzünk rá, segíthetünk-e mi is valamiben, imádkozhatunk-e 

értük, s ha igen, milyen konkrét imakéréseik vannak. Alkalmanként hívjuk 

meg őket egy-egy személyes találkozóra, beszélgetésre, hogy mélyüljön a 

személyes kapcsolatunk és közösségünk is. 

 Alkalmanként lepjük meg őket valamilyen ajándékkal! Ez nagyszerű módja 

lehet a figyelmességünk és megbecsülésünk kifejezésének. Nem kell az 

ilyen ajándékoknak nagy értékűeknek lenniük, inkább kapcsolódjon a 

projekthez, a szervezetünkhöz vagy a személyes kapcsolatunkhoz. A 

szerepe nem az, hogy lekötelezettünkké tegyük a támogatóinkat, hanem 

hogy erősítsük az elkötelezettségüket azáltal, hogy éreztetjük velük: 

számon tartjuk őket, figyelünk rájuk és honoráljuk a segítségüket – ilyen 

módon is. 

 Vonjuk be őket minél jobban! Hívjuk meg a támogatóinkat a projekthez 

kötődő alkalmakra, rendezvényekre, hadd lássák a saját szemükkel is, mi 

az, amit támogatnak. Ez lehet egy stratégiai munkamegbeszélés, hogy 

megismerhessék a munkatársainkat is, egy mérföldkő elérésének 

megünneplése, a projekt célcsoportjával való találkozás. 

 Támogatói bankett – Szervezeti támogatóinkat, vagy több évet átölelő 

projektek támogatóit hívjuk meg évente egy támogatói bankettre. Ennek 

nagy szerepe lehet a régi támogatók elkötelezettségének felfrissítésében és 

megerősítésében, és a támogatóink kapcsolatrendszerének mobilizálásával 

új támogatók megtalálásában is. A támogatói bankettekről részletesen 

ennek a fejezetnek a 7.10.2-es pontjában írtunk! 

5. Méltányolás - A támogatás lezárása és a sikeres projekt 

megünneplése 

Az ötödik „C” betű az angol „celebration” – „ünneplés” szónak a kezdőbetűje. 

Ha elérjük azt a célt, aminek a megvalósításába oly sok energiát, munkát, időt, 

pénzt fektettünk, végre ünnepelhetünk! Az, hogy hogyan ünnepeljük meg egy 

célkitűzés sikeres elérését, a személyiségünktől is függ.  Mivel azonban a projekt 

megvalósítása csapatmunka volt, munkatársak és támogatók sokasága dolgozott a 

győzelemért, már nem csak a személyes örömünkről van szó, hanem a csapat, a 

szervezet, a támogatói közösség és a projekt megvalósítói illetve célcsoportja 
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közötti kapcsolat megerősítéséről is. Az ünneplésre leginkább pont ezért, a 

közösségerősítő szerepe miatt van nagy igény és szükség. 

Magyarországon ennek még nincs olyan kialakult kultúrája, mint a nyugati világban, 

vagy a multinacionális vállalatoknál. Ott a vezetők tudják: a munkatársaknak 

szükségük van – akár komolyabb részeredmények elérésénél is – arra, hogy 

elismerjék a teljesítményüket, hogy érezzék, igenis számít a munkájuk, az 

erőfeszítésük, és nem csupán a pénzről meg az üzleti tervekről szól az egész. A 

munkakultúránk alapvetően tárgyiasodik és válik egyre inkább profit-orientálttá, és 

ebben az elszemélytelenedő környezetben, ahol a munkások sokszor csak egy 

számok a könyvelési szoftver táblázataiban, nagyon is szükséges kifejeznünk, hogy 

emberként tartjuk számon őket, és amit elértünk, azt együtt értük el. 

Minden projekt sikeres befejezése öröm. Öröm azoknak, akik megálmodták, 

azoknak, akik talán hónapokon keresztül tervezték az egymásra épülő lépéseket, 

számoltak, kalkuláltak, adatokat gyűjtöttek és dolgoztak fel, terveztek. Öröm 

azoknak, akik fizikai vagy szellemi munkát fektettek be tervek a megvalósulásába, 

mert láthatják kezük munkájának gyümölcseit. Öröm azoknak, akik támogatták a 

projekt megvalósulását, mert megnyugodhatnak: a támogatásuk betöltötte azt a 

küldetést, amiért kérték, és amiért azt adták. És öröm azoknak, akikért mindebbe 

belekezdtünk. 

Nem biztos, hogy minden esetben partit kell adnunk, amelyre minden érintettet 

meghívunk. De lehet így is csinálni. Az alábbiakban adunk néhány ötletet és eszközt 

arra, hogyan fejezhetjük ki hálánkat és köszönetünket a sikerben közreműködők 

felé: 

 Személyre szóló köszönőlevél – kinyomtatva, aláírva. A levélben említsük 

meg konkrétan is azt, amivel hozzájárul a siker eléréséhez. 

 Dedikált közös fénykép a megvalósító csapatról – lehetőleg mindenkit 

próbáljunk meg bevonni ebbe, ha ilyet készítünk! Ha lehet, bekeretezve, 

aláírva, ünnepélyes keretek között vagy személyesen adjuk át a csapat 

tagjainak. 

 Emléklap – díszes, névre szóló okirat, amelyben leírjuk, hogy X.Y. részt 

vállalt egy nemes és nagyszerű cél elérésében – és itt elsősorban a célt 

méltassuk, nem a konkrét feladatot kell megnevezni. Az ilyen emléklapok 

általában azonos szöveggel készülnek, csak a név írható be egyedileg. 
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 Emléktárgy – valamilyen ajándéktárgy, amely a projekt céljával van 

kapcsolatban. Ha lehetséges, gravíroztassuk bele a projekt nevét, célját és a 

befejezés dátumát. 

 Jutalmazás – ez lehet tárgy- vagy pénzjutalom. Bár ez alapvetően az üzleti 

szektorra jellemző, néhány – a korábbi fejezetekben be is mutatott – 

gyülekezeti példát már hazánkban is láttam erre! 

 Ünnepi parti – ami lehet egy közös vacsora, egy parti, egy bankett – egy 

olyan esemény, ami valóban az ünneplésről szól. Ezt általában illik a 

szervezetnek állnia! 

 Ünnepélyes megnyitó / átadó alkalom – olyan projekteknél, ahol ilyen 

ceremónia megtartásának van létjogosultsága! Az ilyen alkalmakon a 

szervezet vagy a projekt vezetője akár név szerint is sorolja fel mindazokat, 

akik részt vettek a projekt megvalósításában. 

Természetesen kombinálhatjuk is ezeket az elemeket, és kiegészíthetjük a listát. A 

lényeg, hogy ne feledkezzünk meg a hálánk, tiszteletünk és megbecsülésünk – 

lehetőleg nyilvános – kifejezéséről, mert az elismerés és a méltányolás olyan lelki 

szükségletünk, amit minden ember igényel, és ami jelentős mértékben javíthatja az 

önértékelésünket, erősítheti az identitásunkat – az egymás iránti 

elkötelezettségünk megerősítéséről már nem is szólva! 
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5. fejezet: Pályázati lehetőségek 

gyülekezetek számára 

1. Alapozás 

Mi a célja a pályázat kiírójának? 

A pályázat kiírójának célja nem a mi szervezetünk támogatása! 

Ez még olyankor is így van, amikor például magát a működést támogatják, vagyis 

működési költségekre pályázhatnak a szervezetek, nem pedig valamilyen program 

megvalósítására. Ebben az esetben is van valamilyen általános cél a kiírás mögött 

(pl. civil szféra erősítése, vagy az egyház szerepének erősítése), ami viszont azt is 

jelenti, hogy ha ezek a célok változnak – esetleg megszűnnek – a pályázatot kiírót 

egy cseppet sem fogja érdekelni, hogy mi a helyzet a mi szervezetünkkel, képes-e 

életben maradni, mennyire fontos küldetést valósít meg, honnan lesznek forrásai. 

Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a pályázat kiírójának célja valamilyen, 

számára fontos fejlesztés, beruházás, szociális, gazdasági vagy környezeti cél 

érdekében fizetni a kivitelezésre alkalmas szervezetnek a cél megvalósítására. 

Az, hogy adott pályázathoz milyen cél kapcsolódik (vagyis mi a célja magával a 

kiírással a pályázat kiírójának), a legtöbb esetben az első mondatok között szerepel 

a kiírásban, és sokszor egészen részletesen ki is fejtik, hogy pontosan mit értenek 

alatta, milyen eszközökkel látják ezt megvalósíthatónak. De még kisebb pályázatok 

esetén is manapság jól kommunikáltan megjelenik a cél általában már a pályázati 

kiírásban, vagy aránylag könnyen lehet információkat szerezni róla. 

Jó tanács: Különösen kisebb pályázatoknál, ha megadásra kerül a pályázatok 

elbírálásáért vagy a pályázati ügyek kezeléséért felelős személy telefonos 

elérhetősége, érdemes beszélni vele, finoman érdeklődni mindenről. Ilyenkor 

kiderülhet nemcsak a cél, amiért pénzt akarnak „adni”, hanem az is, hogy számukra 

mi a fontos értékelési szempont; vagy hogy inkább nagyobb összeget vagy inkább 

kisebb összeget kérő pályázókat támogatnának-e, és akár olyan tényező is 

előkerülhet, ami még kérdésként sem merült fel bennünk, de mégis fontos lehet a 

kedvező elbírálás szempontjából. 
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Mi a célja a pályázónak? 

A pályázó célja valamilyen, számára fontos tevékenységhez anyagi forrásokat 

találni. Nem mellékes, hogy pályázati források használata esetén az is célként 

jelenik meg, hogy ne bukjon bele a kivitelezésbe, elszámolásba. 

A pályázó célja esetén ki kell mondani, hogy akár az „életben maradás” érdekében 

próbálja a szervezet előteremteni a működési költségek fedezetét (jellemzően a 

non-profit szférában). A másik jellemző pályázói cél, ha valamilyen, egyébként is 

tervezett fejlesztést akar a pályázó szervezet kisebb költséggel megvalósítani 

(jellemzően a profit-orientált szférában, kkv-k esetén). Pályázati cél lehet, amikor 

már folyamatban lévő tevékenységhez, építkezéshez keressük a még hiányzó 

forrásokat, ez viszont az egyik legnehezebb terület. A pályázatokra általában 

ugyanis az a jellemző, hogy még nem megkezdett tevékenységeket támogatnak, 

jellemzően a tervezés fázisában lévőket. Még a megnyert pályázatok esetén is 

nagyon kell vigyázni a kezdési időponttal, betartva minden útmutató előírását, 

nehogy a „túl korai” kezdés miatt ne tudjunk valamilyen költséget elszámolni. 

Mi a célunk a pályázattal? 

A pályázati anyaggal célunk meggyőzni a kiírót arról, hogy mi vagyunk azok, akik a 

célját hatékonyan megvalósítjuk. 

Másik fontos célunk megvalósítható (és elszámolható!) rendszerbe foglalni 

„álmokat”, víziókat! 

Ahhoz, hogy anyagi forrást biztosítsunk a számunkra fontos tevékenységhez (egyik) 

eszközként használjuk a pályázati lehetőséget, a pályázatkészítést. A pályázat 

készítése során végig az lebeg a szemünk előtt (ezen a szemüvegen keresztül 

nézünk meg minden leírt szót, mondatot), hogy mi most a pályázat kiíróját akarjuk 

meggyőzni arról, hogy mi vagyunk azok, aki az ő célját hatékonyan megvalósítjuk. 

Ez konkrétan például azt jelenti, hogy nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy 

mindenre reagáljunk, amit a kiíró megadott, mint fontos szempontként 

(prioritások, kritériumok) a pályázat értékeléséhez. Minden egyes pont esetében be 

akarjuk bizonyítani, hogy annak bizony mi megfelelünk. Azoknál a pályázati 

kiírásoknál, ahol megadásra kerülnek a bírálati szempontok, a pontozás, 
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gyakorlatilag ezen kell végigmennünk, és törekednünk a lehető legmagasabb 

pontszám elérésére. 

Ne is kísérletezzünk azzal, hogy ha valamilyen megadott követelménynek nem 

felelünk meg, megpróbáljuk „megmagyarázni”, hogy az miért nem is olyan fontos, 

vagy hogy minket miért kellene annak ellenére támogatni. A pályázati rendszer 

hasonlítható a jogrendszerhez. Megpróbálja a pályázati célokat leképezni, de ez 

soha nem fog tökéletesen menni, viszont az „előállt” rendszerhez maximálisan kell 

alkalmazkodni – ugyanígy, a jogrendszer sem egyenlő az igazságossággal, nem 

fognak minket a szabálysértési bírság alól mentesíteni, hiába írjuk le, hogy azért 

parkoltunk tilos helyen, mert gyerekkel rohantunk az ügyeletre. Vagyis, még ha 

nem „igazságos”, a szabályokhoz alkalmazkodnunk kell. 

Az, hogy a kiírót meggyőzzük arról, hogy mi tudjuk a célját jól megvalósítani, 

természetesen nem ütközhet azzal a céllal, hogy megvalósítható és elszámolható 

pályázati programot, pályázati anyagot kell készítenünk! Ennek külön szépsége, 

kihívása, hogy álmainkat, vízióinkat kell egy olyan formában önteni, hogy abból 

támogatható, megvalósítható és elszámolható program legyen. 

Jó tanács: Nem „csak” pályázatot írunk, hanem projektet tervezünk. Vagyis 

nemcsak kitöltjük a pályázati rubrikákat, hanem nagyon alaposan megtervezzük a 

megvalósítást, tehát például amikor támogatást kérünk a projektmenedzser bérére 

és járulékaira, akkor pontosan tudjuk, hogy ki jöhet szóba, mint projektmenedzser, 

ő alkalmas-e a feltételek alapján. Vagy ugyanígy, tudjuk, hogy az adott 

szolgáltatásokat kitől tervezzük igénybe venni, mekkora díjért vállalná, van-e 

szabad kapacitása abban az időben. 

2. A leggyakoribb buktatók már az elején 

Potenciális problémák magával a pályázatírással 

kapcsolatban 

1. Nincs ember, aki megírja a pályázatot 

Hiába találunk jó pályázati lehetőséget, ha nincs, aki elkészítse a pályázatot, és 

nincs olyan partnerünk sem, akit meg merünk, meg tudunk bízni a feladattal. Sőt, 

az esetek többségében, ha nincs belső vagy külső erőforrás ehhez a témához, még 
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magáról a pályázati lehetőségről sem fogunk tudni, vagy egyszerűen nem tudjuk 

megítélni, hogy egy adott pályázat jelenthet-e a szervezetünk számára potenciális 

forrást. Ma a non-profit tevékenységet folytató szervezetek nagyon nagy száma 

gyakorlatilag teljesen kimarad a pályázati források felhasználásából. Ez azt is jelenti, 

hogy sokkal alacsonyabb azok aránya, aki nem nyernek az adott pályázaton, vagy 

nem tudnak indulni, mint azok aránya, akik egyáltalán nem is tudnak a pályázati 

lehetőségekről. Ezen sajnos nem segít az, ha általános értesítéseket kérünk 

pályázatokról, és az sem, ha előfizetünk mindenki számára elérhető pályázatfigyelő 

szolgáltatásra. Annyira egyedi minden szervezet, és annyira kreatívnak kell lenni a 

forráslehetőség meglátásában, hogy ezt a folyamatot nem lehet automatizálni 

akkor, ha bármilyen szervezet számára akarunk elérhetővé tenni bármilyen 

pályázati lehetőséget. Természetesen segít, ha legalább általános pályázati 

lehetőségekről szóló hírlevelet kérünk valamilyen honlapról, amire ránézhetünk, de 

már ehhez is kellett legalább egy olyan ember a szervezetben, akinek ez eszébe 

jutott, és aki megnézi az abban a pályázati hírlevélben szereplő pályázati 

lehetőségeket. Ilyenkor kell jönnie a következő, leginkább meghatározó lépésnek, 

vagyis tudni, hogy az adott pályázati lehetőség mit jelenthet egy gyülekezet, egy 

gyülekezethez kapcsolódó alapítvány vagy egyesület, egy keresztény szervezet 

számára. 

2. A pályázatban nem megvalósítható tervet írunk le 

Előfordul, hogy olyan pályázati anyag készül, amely megfelel ugyan a pályázati 

követelményeknek, viszont a szervezet számára nem megvalósítható. Akkor fordul 

elő legtöbbször ilyen eset, ha a pályázat megírója olyan pályázatíró cég, aki nagy 

tételben készít pályázatokat egy-egy témára, és nincs szoros, intenzív kapcsolata az 

ügyféllel, kevés idő és energia jut a megfelelő mélységű információcserére. Ilyenkor 

történhet meg, hogy olyan követelmények teljesítését vállalja a szervezet (például 

egy hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása a projekt időtartama alatt, 

majd még a fenntartási időszakban is), amelyet semmiképpen nem tud teljesíteni, 

és ez már a pályázat készítésekor is egyértelmű volt. Sokszor egyszerűen az áll az 

ilyen problémák mögött, hogy a pályázat készítésekor pl. az esélyegyenlőségi 

vállalásoknál csak rubrikákat kell ikszelni, ezt látja az aláíráskor is az ügyfél, és vagy 

nem ment utána a pályázatíró vagy csak nem hívta fel az ügyfél figyelmét, hogy 

egy-egy ilyen vállalás konkrétan mivel lesz majd igazolható. (Ezt külön útmutatók 
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tartalmazzák, egyértelműek, elérhetőek, de sokszor mégis kimarad ez az 

információ.) 

Jó tanács: Vagy legyen a szervezetnél a pályázatkezeléshez affinitással rendelkező 

személy vagy/és olyan külső partner kerüljön bevonásra, akivel mélyebb, szorosabb 

kapcsolat alakítható ki, mint egy darab pályázati dokumentum elkészítése. 

Koncepcionális problémák és hiányosságok 

3. A szervezet nem felkészült a megvalósításra 

Sajnos számtalan példa van rá, hogy egy szervezet akár komoly összegeket is nyer 

egy pályázattal, de egyszerűen nem készült fel a megvalósításra. Ilyenkor az esetek 

túlnyomó többségében egyszerűen arról van szó, hogy hiányzik a szükséges emberi 

erőforrás. Ez leginkább azt szokta jelenteni, hogy nincs egy olyan ember, aki 

projektmenedzserként képes lenne a kezében tartani a megvalósítást, vagy/és 

hiányzik az az ember, aki el tudná készíteni a pályázatok elszámolását, rendelkezne 

az ehhez szükséges készségekkel, tulajdonságokkal. Fontos megjegyezni, hogy a 

projektmenedzser személye szinte minden esetben egy olyan felelőst igényel, aki 

aktívan tervez, bevon, mozgósít, problémát kezel. Az, aki követni tudja csak az 

eseményeket – akármennyire is jó szakember a saját területén – nagyon kis eséllyel 

lesz képes egy ilyen feladatot úgy végrehajtani, hogy ne legyen nagyobb probléma 

a megvalósítással. 

Érdemes figyelni arra, hogy amit például az EU-s pályázatoknál megadnak 

követelményként szakemberek tekintetében, azt a teljesen reális igényt tükrözik, 

ami valóban nélkülözhetetlen lesz emberi erőforrás tekintetében egy biztonságos 

megvalósításhoz. 

4. A megvalósítás során nem figyeljük az elszámolási 

elvárásokat 

Nagyon nagy nehézségeket okoz, és nagyon komoly következményei lehetnek, ha a 

megvalósítás során nem figyeljük folyamatosan az elszámolási elvárásokat. Ez 

például azt jelenti, hogy ha egy pályázatnál elszámolható az előkészítés költsége, 

akkor pontosan tudnunk kell, hogy milyen követelményekkel. Ha például egy 

egyszerű határozattal dönt egy testület arról, hogy milyen szolgáltató végezze el az 
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előkészítési munkát, és ezt nem előzte meg 3 ajánlat bekérése, akkor, ha ez 

elszámolási elvárás, akkor gyakorlatilag „elbukja” a szervezet az erre elszámolható 

költséget, mert hiába készült el az előkészítés, ha nem felelt meg a formai 

követelményeknek a beszerzés, és akkor itt költség nem lesz elszámolható. 

Ugyanígy, ha egy kiállított számla esetén a teljesítés vagy/és a pénzügyi teljesítés 

ideje nem abba az időintervallumba esik, ahol az a számla elszámolható, akkor 

hiába történt meg a teljesítés, hiába került kiállításra és valóban kifizetésre a 

számla, mégsem lesz elszámolható. 

Ilyenkor még arra is gondolni kell, hogy például mivel a számviteli előírások szerint 

a teljesítést követő 15 napon belül ki kell állítani a számlát, gondban leszünk, ha a 

számlán a teljesítés és a számla kiállítási nap között több van, mert az elszámolás 

készítésekor egyszerűen nem lesz rögzíthető az elektronikus rendszerben (pl. Új 

Széchenyi terv pályázatainál, EMIR rendszer használata esetén). 

Harmadik fontos terület az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó nyilvánossági 

követelmények teljesítése. Egyértelműen megadásra kerül az útmutatókban, hogy 

például egy táblának, vagy egy média megjelenésnek milyen információkat kell 

tartalmaznia, és bizony, ha nem tartalmazza, akkor azzal nem tudjuk teljesítettként 

elismertetni az adott követelményt, semmiképpen. (Ilyenkor gyakorlatilag újra kell 

„gyártani” az adott megjelenési formát.) 

Jó tanács: a beszerzési döntés és a számlabefogadás, pénzügyi művelet előtt kell 

átgondolni az elszámolási követelményeket, sokkal egyszerűbb problémákat 

megelőzni, mint utólag kezelni. 

5. Likviditási zavar a szervezetnél a késedelmes fizetések 

miatt 

Sajnos ma még nagyon-nagyon erősen jellemző a pályázati rendszerre, hogy 

késedelmes kifizetések jelentenek akadályt a pályázat megvalósításában. Ez több 

területen és többféle módon is befolyásolhatja egy adott szervezet működését, 

likviditásának helyzetét, amely mind a pályázati konstrukciótól, a finanszírozás 

formájától, mind az adott szervezet pénzügyi helyzetétől függ. 
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Egyik alapkérdés, hogy elő vagy utófinanszírozás formájában történik-e a 

támogatásnyújtás. Előfinanszírozás esetén (elméletileg) a támogatási döntést 

követően megérkezik a pénz, amit a pályázó elkölt, majd pénzügyi és szakmai 

beszámolót készít annak igazolására, hogy a megfelelő célra és a megfelelő módon 

költötte el a kapott pályázati támogatást. Sajnos már ebben az esetben is el kell 

mondani, hogy bizony előfordulhat, hogy előfinanszírozásos pályázatnál nem 

érkezik meg a megadott határidőre a pénz, és a pályázónak esetleg egy nagyon 

komoly döntést kell hoznia, ha a határidők sürgetőek, hogy megkezdi-e a 

megvalósítást saját vagyonából, bízva az utólagos elszámolásban. Ez a kérdés 

leginkább bizonyos időpontokhoz, eseményekhez kötődő pályázati programok 

esetén releváns. Pl. ahogy az iskolás gyerekeket megcélzó iskolán belüli 

programokat nem lehet májusról augusztusra csúsztatni, ugyanígy a karácsonyi 

műsor sem lesz megvalósítható a februárban megérkező pénzből. Sajnos 

előfordulhat azonban olyan is, hogy a pályázó meg tudja hitelezni a program 

költségét, viszont a pályázat kiírójának anyagi helyzet miatt (megyei 

önkormányzatról van szó!) mégsem jut hozzá még egy év múlva sem a megítélt 

összeghez. De azért alapvetően az előfinanszírozású projektek hordozzák a 

legkevesebb kockázatot. 

Utófinanszírozás esetén az az alap, hogy először kifizeti a pályázó a számlákat, majd 

kifizetési kérelme(ke)t nyújt be a támogatás megkapásához. A legtöbb pályázat 

esetén van lehetőség előleg kérésére is. Az, hogy ennél a konstrukciónál mennyire 

okoz likviditási zavart egy késedelmes kifizetés, az a pályázó szervezet pénzügyi 

helyzetétől fog függeni. Annál a szervezetnél, ahol komoly pénzügyi nehézségek 

vannak, gondot okoz a mindennapi számlák kifizetése, ott még az előleg 

késedelmes kifizetése is komoly problémát tud okozni, mert ez akadályozhatja a 

projekt érdemi megkezdését, hiszen nem lesz rá fedezet a szervezet 

költségvetésében. Ugyanez lesz érvényes minden egyes esetben, amikor a kifizetési 

kérelem teljesítésével kerül csúszásba a pályázat kiírója, vagy (bizonyos 

pályázattípusok esetén) a Közreműködő Szervezet (aki a pályázatkezelésért, a 

pályázati pénzek kifizetéséért is felelős jogilag önálló szervezet). 

Jó tanács: A szervezet pénzügyeit átlátó személyt (ez lehet a könyvelő, de lehet egy 

pénzügyekért felelős másik személy is) vonjuk be a projekt tervezésébe, és 

folyamatos legyen vele az információáramlás, tájékoztassuk a projekttel 
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kapcsolatos tervekről, eseményekről, konzultáljunk vele a megoldásokról. Ebben az 

esetben is az érvényes, hogy korábbi fázisban sokkal könnyebb a problémák 

kezelése, mint amikor az idő előrehaladtával csökkent a mozgástér. 

Szervezeti problémák és hiányosságok 

6. Nincs ember a projekt megvalósítására 

Mint ahogy induláskor problémát jelenthet, ha nincs megfelelő ember (szervezeten 

belül vagy partnerként) a pályázat megírására, ugyanúgy probléma, ha a 

megvalósítás emberi erőforrásai esetén van hiány. Ha például rendezvényre kérünk 

támogatást, kell, hogy legyen olyan ember, kell, hogy legyen olyan csoport, aki 

annak megrendezését el tudja végezni. Normál esetben ez magától értetődő, 

hiszen alapvetően olyan programokat tervezünk, amit végre is tudunk hajtani. 

Probléma akkor fordulhat elő, ha egy pályázati lehetőség miatt állítunk össze egy 

programot úgy, hogy nincs hozzá emberi erőforrásunk. Ilyenkor jelenthet gondot a 

megvalósítás. Másik lehetséges esete a probléma felmerülésének az, amikor van 

valamilyen nagyon komoly „szükséglet”, ami megjelent a szervezet életében (pl. 

egy új iskolaépület megépítése), sikerül is rá pályázati pénzt szerezni, de az építést 

megvalósító alapítványnál (pontosan azért, mert a tevékenysége más, alapvetően 

„csak” fenntartja az iskolát) nincs olyan szakember, aki képes az építkezést 

felügyelni, a műszaki megvalósítást koordinálni. Ilyenkor bizony előfordult, hogy ott 

a pénz, indulhatna a projekt, és még mindig a megfelelő ember keresése zajlik, akár 

hosszú hónapokon át. 

Jó tanács: Már magának a projektnek a tervezésekor, a pályázat megírásakor 

kezdjünk információt gyűjteni a potenciális munkatársakról, ha nincs rendelkezésre 

álló belső erőforrásunk a megvalósításra. 

7. Nincs ember a projekt elszámolására 

A projekt elszámolásához olyan munkatársra van szükség, akinek megvannak a 

szükséges készségei, késztetései ehhez a feladathoz. Képesnek kell lennie egyrészt 

nagyon precízen dolgozni, másrészt összefüggéseket is meglátni. Képesnek kell 

lennie a partnerekkel, megvalósítókkal való megfelelő kapcsolattartásra abból a 

szempontból, hogy az elszámoláshoz szükséges szerződéseket, 

teljesítésigazolásokat, számlákat hatékonyan tudja begyűjteni. Amikor hiányzik egy 
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ilyen ember, az komoly veszélybe tudja sodorni a megvalósítást. Önmagában az 

elszámolási folyamat is sokszor akadozik, ezzel komoly likviditási kockázatot okozva, 

de ezt nagyban rontja, ha a pályázó oldaláról sem megfelelő az elszámolás kezelése. 

Az enyhébb problémák esetén is nagyon felboríthatja a forrásokhoz megfelelő 

időben való hozzájutást, súlyosabb esetekben pedig a támogatás visszafizetésére is 

sor kerülhet. (Ezt okozhatja, ha például nem kerül betartásra az elszámolásra 

megállapított valamelyik végső határidő.) 

Jó tanács: Időt és energiát kell fordítani a megfelelő ember megtalálására (akár 

szervezeten belül, akár partnerként), mert sokszorosan megtérül. 

8. Túlvállalás 

Bár lehet, hogy túl szépnek hangzik, ha abból van a probléma, hogy a szervezet túl 

sokat nyert, de bizony ebbe is bele lehet bukni. Elég hozzá két olyan nagy projekt, 

amit képtelen a szervezet párhuzamosan menedzselni. Ilyenkor ugyanis minden 

egyes olyan pályázati forint, amit bár elköltünk, de nem tudunk vele szabályosan 

elszámolni, tehát nem kapjuk meg támogatásként, konkrét veszteséget fog 

jelenteni. A kockázat nem csak pénzügyi kockázatot jelent. Előfordulhat, hogy a 

szervezet bár el tud számolni a támogatásokkal, anyagilag sikeresek a projektek, 

mégis olyan mértékben őrli fel az erőforrásait (mondjuk az önkéntesek energiáját), 

hogy maga az eredeti küldetés kerül veszélybe. 

Jó tanács: Soha ne veszítsük szem elől, hogy mi a küldetésünk! Ahhoz a 

programjaink, azok pályázati támogatásai csak eszközként szolgálnak! 

9. Forráshiány 

A pályázat megvalósítása során is felléphet forráshiányos állapot. Ez egyrészt 

jelentheti azt, hogy gondot jelent a pályázathoz szükséges önrész előteremtése. 

Probléma azonban akkor is lehet, amikor nincs szükség önrészre. Ilyen eset például 

az, amikor a projektmenedzserként dolgozó munkatársunk bérének felét el tudjuk 

számolni a projekt terhére, de a bér másik felére sincs elegendő forrásunk. Vagy 

ugyanígy gond lehet, ha a projekt rendben fut, a pályázati pénzek fedezik, de 

közben az egész szervezet működése kerül veszélybe, mert a közüzemi számláinkat 

nem tudjuk kifizetni. Ilyenkor természetesen a szervezet általános pénzügyi 

helyzetére kell figyelmet fordítani, mert ennek kihatásai vannak a pályázatra is. 
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Finanszírozási problémák és hiányosságok 

Vannak olyan finanszírozási problémák, amelyek azonban kifejezetten a pályázati 

program megvalósításához kapcsolódnak. Ezekre külön is figyelmet kell fordítani. 

10. Bizonyos költségekre csak ritkán lehet pályázati pénzeket 

felhasználni 

A legtöbb szervezet esetében az egyik legfontosabb cél a működési költségekhez 

forrásokat találni. Sajnos a pályázati források erre ritkán alkalmasak. Az NCA 

pályázati kiírások között volt eddig működési támogatás, és lehetett ilyet kérni 

esetleg települési önkormányzatoktól. Azonban a pályázati lehetőségek legnagyobb 

százaléka kifejezetten valamilyen program, fejlesztés megvalósítását támogatja, és 

nem a működést. 

Jó tanács: Minden egyes pályázati lehetőségnél meg kell vizsgálni, hogy mit tudunk 

beleépíteni a működési költségeinkből. Ilyen lehet, hogy a munkatárs bérének egy 

részét esetleg el tudjuk számolni, ha ő a projektmenedzser. Biztosíthat forrást a 

pályázat kommunikációs költségekre (telefon, postai költség, papír), vagy esetleg 

beszerezhetjük a régóta esedékes laptopot a pályázat terhére. 

11. Az önrészek előteremtésének nincs kialakult rendszere 

A pályázatokhoz kapcsolódó finanszírozási probléma az önrész előteremtésének 

kérdése. Ez nagyon sokszor azt is jelenti, hogy számos szervezet egyszerűen nem is 

indul olyan pályázaton, ahol önrész szükséges, hiszen nincs rá forrás. Ebben az 

esetben is azt kell szem előtt tartani, hogy ha az elérhető pályázati forrás olyan 

dologhoz nyújt támogatást, ami a szervezet számára fontos, akkor bizony szükség 

esetén meg kell tenni mindent az önrész előteremtéséért is. Például ha találunk 

forrást építésre, de 10% önrész szükséges, akkor ez úgy fordítható le a szervezet 

számára, hogy tud-e, akar-e, képes-e összegyűjteni 5 millió Ft-ot azért, hogy 

felépíthessen 50 millió Ft-ért egy közösségi házat. 

12. Előfinanszírozás szükséges (az egyik projekt 

előfinanszírozza a következőt) 

Nagyon fontos, szem előtt tartandó finanszírozási kérdés, hogy azoknál a 

szervezeteknél, amelyek jó eséllyel pályáznak folyamatosan támogatásokra, 
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teljesen természetes működési mód, hogy egyik projekt előfinanszírozza a 

következőt. Ez például úgy jelenik meg, hogy az éppen futó pályázat teszi lehetővé 

annak a munkatársnak a bérének a kifizetését, aki már a következő programot is 

koordinálja, vagy a futó projektből finanszírozott telefonköltség segíti az 

egyeztetéseket a következő programhoz kapcsolódóan. 

13. Likviditási zavarok 

Több szempontból is előkerült már, és valóban az egyik legfontosabb finanszírozási 

probléma a likviditási zavar. Most összefoglalóan annyit emelnénk ki, hogy hiába 

nyújtanak egy szervezet bevételei fedezetet a költségekre, nagyon komoly gondok 

jelentkezhetnek, ha a fedezet nem akkor áll rendelkezésre, amikor szükség van rá. 

Vannak ebben a csoportban könnyebben áthidalható problémák (például az 

alvállalkozókkal, megvalósítókkal érdemes egyezkedni, partneri viszonyt kialakítani, 

ami segíti a türelmüket, amikor nincs pénz a számláik kifizetésére), de vannak 

olyanok is, amelyek nagyon komoly gondot okozhatnak. Nagy problémát jelent, ha 

hatóságok, állam, bankok felé nem tudja a szervezet a kötelezettségeit teljesíteni a 

likviditási gondok miatt. 

Jó tanács: Itt is, mint minden esetben, a lehető leghamarabb kell kezdeni a 

probléma kezelését (gyakorlatilag azonnal, amint tudunk róla), mert akkor még 

nagyobb mozgásterünk lesz, több megoldás jöhet szóba. 

3. A jó pályázati lehetőségek felkutatása 

Ahhoz, hogy jó pályázati lehetőségeket találhassunk, egyrészt tudnunk kell, hogy 

milyen témák érdekelnek bennünket. Vagyis tudnunk kell, mi az, amire szüksége 

lenne a szervezetnek (pl. közösségi házat szeretnénk építeni; evangelizációs 

alkalmat fogunk szervezni, kellene egy nyomtató, kellene egy új honlap). 

Ugyanakkor maguk a pályázati lehetőségek is elindíthatnak bennünk gondolatokat, 

aminek hatására akár olyan programba is belevágunk, ami nem volt tervbe véve. Ha 

például találunk egy olyan pályázati lehetőséget, amely a bűnmegelőzésről szól, 

eszünkbe juthat (még akkor is, ha nem terveztünk eddig konkrétan ilyet), hogy 

mennyire jó lenne egy hely, ahol össze tudnánk gyűjteni a csellengő kamaszokat, 

odafigyelést adva számukra, és máris kezdhetjük a projekttervezést. 
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A pályázati lehetőségek felkutatása egyrészt jelenti az éppen élő pályázati 

lehetőségek megtalálását, másrészt a felkészülést a várható pályázati 

lehetőségekre. Jó példa erre, hogy ha megnézzük a Wekerle Sándor Alapkezelő 

honlapját (http://www.wekerle.gov.hu), akkor 2011 júliusában azt látjuk, hogy a 

Hazai pályázatok résznél van például pályázat szociális földprogramok 

működtetésének támogatására (Társadalmi felzárkóztatás link alatt) vagy 

Családbarát munkahely kialakítására és fejlesztésére (Szociális és ifjúságügyi 

pályázatok link alatt), de nincs élő pályázat az Egyházi támogatások résznél. 

Ugyanakkor az Egyházi támogatások mellett látható, hogy „feltöltés alatt”, vagyis 

ide érdemes majd vissza-visszanézni. (Megjegyzés: a honlap struktúrája 

folyamatosan változik, előfordulhat, hogy ezen anyag megjelenésének idejére már 

más struktúrában vannak az információk.) 

Segíti a pályázati lehetőségek megtalálását, ha figyeljük, hogy mely pályázatok 

térnek vissza évről évre. Valamint különösen fontos, hogy amennyiben van rá 

kapacitásunk, tájékozódjunk a pályázati kiírások mögött álló stratégiákról, 

programokról, a kiírások tervezeteiről. 

A Széchenyi terv pályázatai, a tervezett pályázatok mögött álló akciótervek, a 

tervezett pályázatok megjelenési tervei itt találhatóak: 

Új pályázatok, keresés régiónként 

Az Új Széchenyi terv akciótervei 

Pályázati menetrend 

A pályázati menetrendben megtalálhatóak a kiírásra váró pályázatok, a hozzájuk 

rendelt keretösszeg, és a meghirdetés várható időpontja. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő pályázatok esetében lehetőség van a 

kiírások előzetes véleményezésére, a pályázati felhívások előzetes megismerésére. 

Partnerségi regisztráció esetén e-mailben kérhet értesítést a pályázó a társadalmi 

egyeztetésre bocsátott pályázatokról. 

A társadalmi egyeztetésekre bocsátott pályázatok itt érhetőek el: Partnerség – 

Pályázati kiírások egyeztetése 2011  

http://ujszechenyiterv.gov.hu/
http://www.nfu.hu/doc/2670
http://www.nfu.hu/palyazati_menetrend
http://www.nfu.hu/partnersegi_regisztracio
http://www.nfu.hu/forum_pate/21
http://www.nfu.hu/forum_pate/21
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Jó tanács: A társadalmi egyeztetés ritkán jelenti azt, hogy ezek a kiírások érdemben 

változnának a beérkezett hozzászólások hatására, erre nem igazán érdemes sok 

energiát fordítani. 

4. A pályázati kiírás értelmezése 

A pályázat kiírás értelmezése azt jelenti, hogy az adott pályázati lehetőséget 

gyakorlatilag lefordítjuk a saját nyelvünkre, értelmezve azt, hogy mit jelenthet ez a 

szervezetünk számára. 

Ehhez az alábbi területeket kell megvizsgálnunk: 

1. Téma releváns-e számunkra? 

Az első fontos kérdés, hogy a téma releváns-e a számunkra. Ez viszont tágabb 

körben lehet érvényes mint gondolnánk. Ha például olyan pályázati lehetőséget 

találunk, amelynél a cél a családi közösségi kezdeményezések megerősítése, 

alaposan megnézve láthatjuk, hogy a családi életre nevelést elősegítő programokat 

is támogatnak, egyház is pályázhat, tehát van esély például ezáltal szerezni 

pénzügyi forrást a jegyesoktatáson keresztül. 

2. Mit lehet nyerni a pályázattal (pénzt vagy 

szolgáltatást?) 

Rögtön az elején ki kell derítenünk, hogy anyagi forrást biztosít egy pályázat vagy 

esetleg valamilyen szolgáltatás kedvezményes vagy ingyenes igénybevételét. Ha 

például a pályázat címe arra utal, hogy rendezvényeket támogatnak, de kiderül, 

hogy ez ingyen biztosított hangosítást jelent, akkor az akár jól is jöhet 

evangelizációs alkalmunkhoz. Ugyanakkor, ha a pályázat nyertese 120 e Ft-ért 

vehet részt valamilyen képzésen, fél áron, akkor az azért nem biztos, hogy valóban 

releváns lehetőség számunkra. Azonban nem szabad összekeverni az egyes 

szolgáltatást nyújtók pályázatnak álcázott értékesítését azokkal a lehetőségekkel, 

ahol például a képzést szervező azért tud adni nagyon kedvezményes áron egy-egy 

képzést, mert pályázati forrást tudott szerezni annak megvalósítására. Ebben a 

konstrukcióban akár a szervezet számára valóban nélkülözhetetlen képzéseken is 

részt vehetünk úgy, hogy valóban az értékénél sokkal alacsonyabb árat, vagy 

esetleg semmit sem kell fizetnünk. 
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3. A várható nyertes pályázatok száma 

Talán az egyik legdöntőbb pont a pályázat elkészítéséhez, hogy várhatóan hány 

pályázat fog nyerni. Ha azt látjuk az adatokból, hogy például országos szinten 

pályázhat valamennyi legalább 2 éve bejegyzett non-profit szervezet, amelyekből 

feltételezhetően legalább 1 megfelel településenként egy kiírásnak, viszont 

összesen 10-20 nyertes lesz, akkor nem biztos, hogy érdemes energiát fektetni a 

pályázat elkészítésébe. Természetesen nem önmagában a nyertes pályázatok 

száma számít, hiszen ha 15-en nyerhetnek, de mi tudjuk, hogy a mi szervezetünk az 

egyike lehet annak a 15-nek, mert annyira megfelel a kiírási követelményeknek és 

nagyon jó programot tud összeállítani, akkor érdemes nekivágni. Bizony van arra 

példa, hogy országos szinten 6 pályázat nyer, aminél a pályázat elkészítéséhez a 

pályázó esetleg hozzá sem fogott volna, ha ez előre látható (elveszítve 17 M Ft 

ezáltal megnyert forrást)! 

4. Mekkora összegre lehet pályázni, van-e önrész? 

Mindig az adott szervezettől függ, hogy mekkora pályázati összegek jelentenek 

számára valódi lehetőséget és mekkora önrészt képes vállalni. A sor egyik szélén 

azok a szervezetek vannak, akik számára gyakorlatilag egy fillér önrész sem 

vállalható, mert annyira nincs anyagi forrásuk. Azonban ezekben az esetekben is 

érdemes az 5-15%-os önrészű pályázatokat átnézni, hiszen előfordulhat, hogy 

önrészként elszámolható lesz egy olyan munkatárs bére, akit egyébként is alkalmaz 

a szervezet, tehát nem plusz pénzt kell betenni majd a projektbe. Vagy lehet, hogy 

egy-egy program megvalósításához hozzá kell járulni 8-10% önrésszel, de pont ezt 

az összeget tudja a szervezet megspórolni azzal, hogy a pénzügyi vezető és egy 

adminisztrátor bérét elszámolja a projekt ideje alatt a projekthez kapcsolódó 

költségként. Ugyanígy, vannak olyan pályázatok, ahol a társadalmi munka, a 

szervezet által nyújtott szolgáltatás is elszámolható a szükséges 10% önrész 

terhére. 

5. Mi a finanszírozás módja? 

A pályázatok finanszírozási módja nagyon lényeges tényező annak megítélésében, 

hogy mennyire jelent valódi lehetőséget számunkra egy pályázat. Különösen non-

profit szervezetekre jellemző, hogy olyan pályázat, amelynél nagyobb összegű a 

támogatás, és utólag fizetnék majd ki (utófinanszírozás formájában, vagyis a 
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kifizetett számlák benyújtását követően), egyszerűen szóba sem jöhet, 

akármennyire is lenne esélyes a szervezet a nyerésre. Sőt, éppen azért, hiszen ilyen 

esetben egy megnyert pályázat esetén a kifizetési igények teljesen felboríthatják a 

szervezet gazdálkodását, ami akár a létét is veszélybe sodorhatja. Ezt a szempontot 

természetesen a profit orientált szervezeteknek ugyanúgy mérlegelni kell, hiszen 

számukra sem mindegy, hogy mi a finanszírozás módja. Alapvetően 3 kategóriával 

kell kalkulálnunk. Az utófinanszírozás során a már kifizetett számlák alapján 

történik a támogatás folyósítása, előfinanszírozásnál előre kapja meg a pályázó a 

támogatást, szállítói finanszírozásnál pedig nem a pályázó kapja meg a támogatást, 

hanem a pályázatot kiíró/kezelő szervezet közvetlenül utalja a pénzt annak, aki 

mondjuk a pályázati program részét képező igénybe vett szolgáltatást nyújtja. 

Utófinanszírozás esetén nagyon fontos még tudni azt, hogy lehet-e előleget kérni. 

Amikor az lehetséges, akkor lehet, hogy ez pont elég lesz ahhoz, hogy a program 

nyugodtan indítható legyen, majd a kifizetési kérelmek benyújtásával (amikor is 

kéri a pályázó a már kifizetett számlák összegének átutalását) biztosítható a 

folyamatos forrás a megvalósításra. 

6. Szervezetünk pályázhat-e? 

Várhatóan csak az első pályázatok készítésénél kell tisztázni, hogy szervezetünk 

milyen kategóriába tartozik, pályázhat-e, később már a pályázati kiírásra való 

ránézéskor ezt rögtön fogjuk tudni. Ilyenkor a szervezeti forma és a székhely 

általában a döntő. Amire figyelni kell, hogy a pályázatok egy csoportjánál 

kimaradhatnak a Közép-Magyarországi régióban székhellyel rendelkező 

szervezetek. Lehet még olyan, hogy előírásra kerül bizonyos referenciák, bizonyos 

számú alkalmazott megléte, ilyenkor ezekre is figyelmet kell fordítani. A pályázati 

jogosultság nagyon fontos szempont, mert ha nem is voltunk jogosultak a pályázat 

beadására, akkor feleslegesen készítettük el az anyagot, azonnal kizárják a 

szervezetet a pályázásból. 

7. Egyedül vagy partnerségben lehet-e/kell-e beadni? 

A pályázat beadásához lehet szükséges feltétel a partnerségben való benyújtás. 

Ezen kívül szem előtt kell tartani, hogy lehet, hogy nem szükséges feltétel a 

beadáshoz, az értékelésnél viszont szerepet játszik. Ebben az esetben mérlegelni 

kell ennek előnyét. Előfordulhat, hogy annyira magas pontszámot jelent, ha 
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partnerségben kerül beadásra, hogy mindenképpen érdemes összehozni egy ilyen 

konstrukciót. Van amikor bár látszólag előnyt jelent, azonban, amikor átnézzük a 

bírálati szempontokat, az azokhoz rendelt pontokat, mégis az látszik, hogy 

semmiféle plusz pontot nem jelent. Ilyenkor azt az oldalt is mérlegelni kell, hogy 

mennyire bonyolítja a helyzetet a partnerségben készülő (és jó esetben, nyertes 

pályázatnál partnerségben megvalósuló) program. Lehet, hogy önmagában az a 

tény, hogy minden egyes mellékelendő dokumentumot be kellene szerezni a 

partner szervezettől is a beadáshoz, elég ok lesz arra, hogy hanyagoljuk a 

megvalósításnak ezt a módját. Sok esetben úgynevezett együttműködést várnak a 

pályázat kapcsán. Ilyenkor gyakran annyi elég, ha elkészítünk egy együttműködési 

megállapodást, majd azt aláíratjuk azzal a szervezettel, akit meg kívánunk nevezni. 

Ez a részükről általában semmiféle kötelezettséggel nem jár, de feltétele lehet a 

pályázaton való indulásunknak, vagy előnyt jelenthet annak során. 

8. Mi a beadási határidő, van-e elég idő megírni? 

Mielőtt bármibe belefogunk, fel kell mérni, hogy mi a beadási határidő, lenne-e 

elég idő elkészíteni a pályázatot? Ez természetesen pályázatonként más és más. 

Van, amit akkor is el tudunk készíteni, ha akár 1-2 nappal a beadási határidő előtt 

fedezünk fel, és van, aminek akkor sem érdemes nekifogni, ha 2 hónap van még a 

beadásig. Ez természetesen összefüggésben van azzal, hogy mennyire komplex 

programot kell összeállítani, vagy esetleg csak be kell bizonyítani, hogy létezik a 

szervezet és működik. Meghatározóak lesznek a benyújtandó dokumentumok, 

valamint az is, hogy egyedül vagy partnerségben kell-e benyújtani a pályázatot. 

Ilyenkor még az is számít, hogy elérhető-e a szervezet képviselője, ki van éppen 

szabadságon, és milyen egyéb tevékenységeink vannak. 

9. Milyen dokumentumokat kell beszerezni, beadni? 

A pályázati kiírásból nagyon pontosan ki kell gyűjtenünk, hogy milyen 

dokumentumokat kell beszerezni, beadni. Ennek olyan következményei is vannak, 

hogy ha egy tervünk még csak ötlet fázisban van, a pályázatot viszont az 

elkövetkező 30 napban lehet benyújtani és csak kész tervekkel, akkor önmagában 

ez a tény el fogja dönteni, hogy nem tudjuk a pályázatot még benyújtani. (Viszont, 

esetleg évente kiírásra kerülő pályázat esetén, a pályázati kiírás alapján az 

ötletünktől eljuthatunk a pályázatként beadható anyagig.) Fontosak olyan 
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szempontok is, hogy ha például 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány kell, 

akkor legyünk képben, hogy van-e ilyen a tarsolyban, vagy tudunk-e a megadott 

határidőre ilyet biztosítani (nincs-e külföldi tanulmányúton a szervezet képviselője 

esetleg). Olyankor, amikor például az alapítványi adatokról kell 30 napnál nem 

régebbi kivonatot kérnünk, akkor tudnunk kell azt is, mikor van az illetékes 

bíróságnál ügyfélfogadás, nehogy belefussunk egy olyan helyzetbe, hogy aznap 

kértük volna ki a beadásra összeállított pályázathoz a kivonatot, amikor a bírósági 

szünnap miatt éppen rendkívüli ügyfélfogadási szünet volt, és ezért nem kerül 

határidőn belül postázásra a pályázat. 

Ha a pályázathoz olyan stratégiát kell benyújtani, amivel nem rendelkezik még a 

szervezet, az nem kell, hogy feltétlenül kizáró ok legyen, lehet, hogy aránylag kis 

energiabefektetéssel előállítható a rendelkezésre álló idő alatt. 

Egy feltétlenül szem előtt tartandó. Ha valamit nem tudunk biztosítani (nem 

feltétlenül az első benyújtáskor, de legalább a hiánypótlás során), ami kötelezően 

beadandó, akkor ne kísérletezzünk a pályázat elkészítésével. Minden egyes 

megkövetelt dokumentumot szigorúan számon kérnek. 

5. A célok megfogalmazása 

A jó pályázat elkészítésének kulcseleme, hogy céljainkat összhangba hozzuk a 

pályázat kiírójának céljaival. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mindig az 

aktuális pályázati lehetőségnek megfelelően kell irányt változtatnunk, hogy mivel is 

foglalkozunk, de azt mindenképpen jelenti, hogy a tevékenységünkre, céljainkra, 

álmainkra a pályázati lehetőség szemüvegén keresztül is rá kell néznünk. Talán ez 

az a pont, ahol leginkább elkél egy olyan – akár külső – segítség, aki képes belelátni 

a pályázatba a mi céljainkat, álmainkat. Ugyanakkor nagyon fontos szempont, hogy 

nem abból indulunk ki, hogy mi mit akarunk, mi a vágyunk, mi az elképzelésünk, 

hanem abból, hogy a pályázat kiírója mit akar támogatni. Az ő elvárásaira fogunk 

reagálni, az ő céljaihoz illesztjük majd a mieinket és nem fordítva. Ha például 

érdekképviseleti szervezeteket akar fejleszteni azért, hogy hatékonyabban tudjanak 

érdeket képviselni, akkor azokra a pontokra reagálunk, amivel a kiíró ezt 

elérhetőnek tartotta. Ha azt gondolja, hogy ehhez jól jöhet néhány eszköz is, és 

meg is adja, hogy konkrétan mi, akkor csak azt kell mérlegelnünk, hogy arra 

szükségünk van-e. Ha azt gondolja, hogy jó, ha ehhez készül tanulmány is, akkor 
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végig kell gondolnunk, hogy van-e olyan terület, amit egyébként is szívesen 

feltártunk és megvizsgáltunk volna (ami elsősorban az érdekképviseleti munkához 

kapcsolódik!), és ha lehet, beillesztjük ezt az elemet is. Ha a pályázat kiírója szerint 

rendezvények is szolgálhatják ezt a célt, akkor megnézzük, hogy milyen 

rendezvényre „van szükségünk”. Fontos útmutatást jelent számunkra, hogy a 

bírálat során mire mennyi pontot adnak (ez sokszor könnyen hozzáférhető 

információ, magának a pályázati anyagnak a része), valamint az, hogy milyen 

költségeket lehet elszámolni. Ma már az is gyakori, hogy még az elkészítendő 

anyagok struktúráját is megadják. Ennek nagy előnye, hogy egyértelművé teszi a 

kiíró elvárásait, hogy milyen tartalommal kell készülnie az anyagnak, és nagy 

hátránya, hogy szakmailag jelentősen megkötheti az anyag készítőjének kezét, 

alkalmazkodnia kell az adott struktúrához, még akkor is, ha az már szakmailag 

idejétmúlt, vagy az adott szervezet esetében nem releváns. 

6. A pályázati projekt-tervezés lépései 

Amikor megtaláltuk a megfelelő kiírást, akkor következik a projekt részletes 

megtervezése, a pályázat „létrehozása” érdekében. Ez, a pályázat típusától 

függően, kisebb-nagyobb energiabefektetéssel valósul meg, valamint változik az is, 

hogy mennyi energiát igényel az adott szervezettől, vagy esetleg ott csak 

döntéseket kell hozni. Ha például egy, a szervezet által megvalósított programmal 

pályázunk, akkor, a program nagyságától, sokszínűségétől függően igényelt 

kevesebb vagy több energia és időbefektetés mind a szervezetnél fog jelentkezni. 

Azonban, ha külső szolgáltató által megvalósított programra, fejlesztésre 

pályázatunk – például építés, vagy külső szervezet által megvalósított képzés – 

akkor az energiabefektetés egy jó része a szervezeten kívül jelentkezik. 

Természetesen, ha például építési tervekről van szó, azért a szervezetnek a munka 

díját ki is kell fizetni. 

Azonban a projekt nagyságától és a megvalósítás jellegétől függetlenül van néhány 

kérdés, amit biztos, hogy át kell gondolnunk. 

1. Pontosan mire adjuk be? 

Az első, megválaszolandó kérdés, hogy a pályázatot pontosan mire adjuk be. Ekkor 

kell meghozni a döntést, hogy az adott pályázati kiírásnak mivel akarunk megfelelni. 

Ez lehet egy nagyon egyszerű feladat, amikor is például a templom felújítására 
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kerestünk már évek óta forrást, és a megfelelő kiírás esetén egyszerűen benyújtjuk 

a meglévő terveket. Komolyabb döntési folyamatot igényel, amikor valamilyen 

általános téma a pályázati kiírás tartalma, ami például a családokkal kapcsolatos, és 

nekünk döntés kell hozni, hogy a tervezett női imakör vagy az ifjúsági munkás 

felvétele, vagy a gyülekezeti Baba-Mama Klub, vagy a Szülő Csoport legyen a 

pályázat része (esetleg mindegyik együtt). Ilyenkor azokat a szempontokat fogjuk 

mérlegelni, hogy mi illeszkedik a legjobban a kiíráshoz, minél van nagyobb szükség 

a külső forrásra, mi az, ami a szívünk csücske, melyik program költségtételei 

számolhatóak jól el a pályázatban, melyik ütemezése illeszkedik legjobban a 

pályázat megvalósításának időtartamához, és így tovább. 

2. Ki fogja megvalósítani? 

Következő kérdés, amit tisztáznunk kell, hogy ki fogja megvalósítani a pályázati 

tartalmat, programot. Egy építkezés, felújítás, eszközbeszerzés esetén ez aránylag 

egyszerű döntés, a pályázat szempontjából kevéssé meghatározó. Programok 

esetén van inkább jelentősége ennek a pontnak. Amikor valamit tervezünk, szem 

előtt kell tartanunk, hogy forrást mindig a hivatalosan is kifizetett költségekre 

tudunk szerezni, tehát nem működik alapvetően az a változat, hogy valaki ingyen 

vitt valamilyen programot, majd a pályázati forrás miatt ezután tudunk neki fizetni. 

Ez csak és kizárólag abban az esetben él, ha tud számlát adni az illető a végzett 

szolgáltatásról, illetve munkaviszonyban van a szervezettel és hivatalosan tudunk 

számára bért fizetni, amihez a pályázat megvalósításának idejére szerzünk forrást. 

Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy ha például építkezéshez vagy rendezvények 

szervezéséhez kérjük a forrást, ki az, aki a szervezést kézben tartja majd. 

3. Kell-e segítség a pályázatkezelésben, a pályázatíráshoz, 

elszámoláshoz? 

Fel kell tudnunk mérni, hogy kell-e segítség a pályázat megírásához valamint – jó 

esetben – a nyertes pályázat elszámolási folyamatainak menedzseléséhez. Ezt 

alapvetően az határozza meg, hogy milyen munkatársak vannak a szervezeten 

belül, és nekik van-e szabad kapacitásuk, valamint a pályázat nagysága. A pályázat 

megírásához is tudunk külső segítséget találni, ami nagyobb pályázatok esetén 

nélkülözhetetlen. 
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Jó tanács: Ha van egy jó külső partnerünk, akivel együttműködünk a nagyobb 

pályázatoknál, akkor jó esély van rá, hogy akár szívességből is besegít a kisebb 

pályázatok elkészítési, elszámolási kérdéseinél. 

Nagyon hatékonyan tud működni az a mód, amikor van külső cég a pályázatírásra, a 

pályázatkezelésre, az elszámolás menedzselésére, viszont a szervezeten belül is van 

legalább egy ember, aki követi az ő munkájukat – gyakorlatilag betanul – és 

amellett hogy végzi a pályázatíráshoz, a pályázattal való elszámoláshoz az 

adatgyűjtést, később egyre több területen tud önállóan dolgozni, pályázatokat 

készíteni, elszámolást megvalósítani. 

Jó tanács: Olyan ember végezze az adatgyűjtést a pályázatkészítéshez, 

elszámoláshoz, aki később alkalmas lesz az itt megszerzett tudás hasznosítására. 

Ha külső segítséget kell igénybe vennünk, akkor érdemes az ismeretségi körünkben 

ajánlást kérni. Nagyon sok pályázatíró van a pályán, objektív döntést nem túl 

esélyes hozni a választásban, az adatok, információk alapján nem lesz lényeges 

különbség. Amikor partnert választunk, hallgassunk nyugodtan a megérzéseinkre. 

4. Kinek van kedve foglalkozni vele? / Ki érez elhívást a 

témához? 

Amikor arról döntünk, hogy a szervezeten belül ki foglalkozik majd az adott 

pályázati lehetőséggel (vagy akár általában a pályázatokkal) az egyik legjobb 

iránymutatást adja annak feltárása, hogy kinek van kedve foglalkozni vele, ki érez 

elhívást a témához? 

Különbözőek vagyunk, különböző helyen vannak az erősségeink, különböző 

feladatok hoznak bennünket lázba. Mindannyian azokon a területeken tudunk 

legjobban teljesíteni, ahol kedvvel végezzük a munkánkat és az erősségeinkre 

támaszkodhatunk. A pályázatírás, a pályázatok menedzselése lehet végtelen nyűg 

az egyik munkatársunk és hatalmas lehetőség a másik kollégánk számára. 

Természetesen nem mindig vagyunk olyan helyzetben, hogy széles szakember 

gárdából válogathatnánk, de ugyanez érvényes akkor is, amikor arról kell dönteni, 

hogy az elnök/lelkész vagy egy adminisztrátor foglalkozik majd a témával. 
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5. Van-e megálmodóm és van-e precíz ledokumentálóm? 

Amikor pályázatot készítünk, két fontos terület van, amire „ember kell”. Biztos, 

hogy kell legyen valaki a szervezetben, aki képes megálmodni, vizionálni, terveket 

szőni. Ugyanakkor, ha ezeknek az álmoknak a megvalósításához pályázati 

forrásokat is akarunk használni, akkor kell olyan ember is a szervezetben (vagy 

kívülről), aki képes precízen dokumentálni is. Soha nem jön létre jó pályázati 

tartalom, ha valaki nem vizionál, nem tervez, nincs jövőkép. És ha ez pályázattal 

valósul meg, akkor bizony nincs mese, mondjuk egy kifizetési kérelemben végtelen 

precízen bele kell írni az összes számla és kapcsolódó kifizetési bizonylat pontos 

azonosítóját. És ha azt kérik egy hiánypótlásban, hogy minden dokumentumon 

szerepeljen a pályázati azonosító, akkor bizony kell valaki, aki mindenképpen 

leellenőrzi, hogy ott van-e valóban minden egyes dokumentumon az azonosító. 

Nem kizárt, hogy ezek a tulajdonságok egy emberben legyenek meg, szép számmal 

akad rá példa. 

6. Mit akarunk csinálni? 

A projekttervezés része, hogy pontosan összerakjuk, lépésről lépésre 

meghatározzuk, hogy mit akarunk csinálni. Jól kell látni az adott projekt és a 

szervezet mindennapi működésének illeszkedéseit is. Ez jelenti például azt, hogy 

amikor más fontos program miatt leterheltek az önkéntesek vagy a gyülekezet 

tagjai, akkorra ne időzítsünk magas arányú részvételt kívánó projekteseményt. 

7. Érdemes-e partnerekkel együttműködni (szerepel-e az 

értékelési szempontok között?), ki jöhet szóba? 

Át kell gondolni a projekttervezés kapcsán, hogy szükség van-e partneri 

együttműködésre? Az a célszerű, ha a szervezetünk van olyan viszonyban akár 

hasonló szervezetekkel, akár más típusú intézményekkel, hogy ilyen esetben ne 

nulláról kelljen kapcsolatot építeni, hanem például csak fel kelljen emelni a 

telefont, és megkérni a polgármestert vagy a jegyzőt, hogy mivel önkormányzattal 

való együttműködés előnyös lenne a pályázat szempontjából, kapjunk egy fél órát, 

amikor elmondhatjuk terveinket, és kérhetjük az együttműködési nyilatkozatot. 

Ahhoz, hogy ez gördülékeny legyen, bármilyen együttműködési konstrukció esetén 

szükség van folyamatos kapcsolatépítésre, és legalább egy laza kapcsolattartásra, 

hogy ez a kapcsolat „élő” legyen. Erre egyébként is szükség lesz a 



 
380 

támogatásgyűjtéshez, tehát alapvetően nem kell, hogy plusz tevékenységet 

jelentsen. 

8. Mit tudunk erről a pályázati konstrukcióról? 

Fontos a lehető legtöbb információt begyűjteni magáról a pályázati konstrukcióról. 

Itt olyan dolgokra kell gondolni, hogy volt-e már hasonló kiírás, visszatérő kiírás-e, 

tervezik-e később is ilyen kiírás megjelentetését? Van, amikor hozzá lehet férni 

olyan információkhoz is, hogy milyen gyorsan szokott elfogyni a forrás, a beadott 

pályázatok hány százaléka szokott nyerni? Néha még az is információt jelenthet 

számunkra, ha például azt látjuk, hogy 4 kategória egyikében lehet beadni 

pályázatot, ebből mi 2-ben is indulhatnánk, amiből az egyiknek a pályázati 

dokumentumait 1578-an nézték meg, a másikét pedig 186-an. 

9. Mit tudunk a kiíró szervezetről? 

A fontos információk közé tartozik az is, hogy mit tudunk magáról a kiíró 

szervezetről. EU-s pályázati pénzek esetén ma az az állítás érvényes, hogy a 

kifizetésekkor akár komoly csúszásokra is lehet számítani, de az biztos, hogy ha 

szabályszerűen valósítottuk meg és számoltuk el a pályázatot, mindenképpen 

hozzájutunk a pénzünkhöz.  

Más kiírók esetén lehet sokkal „lazább” a pályázás, az elszámolás folyamata, ott 

viszont életbe léphetnek más kockázatok. Sajnos manapság még olyan is előfordul, 

hogy egy adott kiíró szervezet „eltűnik”, és feltételezhető, hogy a pályázati 

regisztrációs díj egyszerű pénzgyűjtés volt számára. És bizony azzal is kalkulálni kell 

ma már, hogy mondjuk egy megyei önkormányzat, ami azért nem egy „eltűnő 

szervezet kategória” is okozhat komoly fejfájást azzal, ha egy nyertes pályázatunkat 

nem tudja kifizetni, mert fizetésképtelenné válik. 

10. Mit tudunk a Közreműködő Szervezetről? 

Bizonyos pályázatok esetén az a konstrukció, hogy más a pályázat kiírója és van egy 

szervezet, aki a pályázatok lebonyolításáért felel, ez a Közreműködő Szervezet. Ez 

legtöbbször évekig állandó, most viszont előfordult, hogy fél éven belül kapta meg, 

majd adta át egy téma kezelését a Wekerle Sándor Alapkezelő. Az ESZA, VÁTI és a 

MAG Zrt. nevével biztosan találkozni fogunk, ha komolyan a pályázás területére 

lépünk. 
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EU-s pályázatok esetén érdemes tudni, hogy a pályázatot kezelő szervezet a 

legkevésbé sem érdekelt abban, hogy ne fogadjon el elszámolást (bár néha nagyon 

úgy tűnik), viszont mivel rajta is kőkeményen számon kérik a megvalósításokat, 

minden előírást be kell tartania, tartatnia, és ez sokszor sajnos a bürokratikus 

szabályok követéséből áll. 

Az bizony sajnos közreműködő szervezetenként eltérő (és még azon belül is változik 

a munkatársi gárda lecserélésekor), hogy milyen szakmai tudásra és milyen 

viszonyulásra számíthatunk. Egy idő után akár már vicces is lehet, ha rájövünk, hogy 

például egy adott szervezet a pályázati folyamathoz kapcsolódóan, akármikor hibát 

jelzünk, egy kis csúszással korrigálja azt, majd úgy tesz, mintha az sohasem létezett 

volna. Az viszont már komolyabb problémákat jelent, ha felfedezzük, hogy adott 

közreműködő szervezetnél a szakmai tartalomhoz a legkevésbé sem értenek, sőt, 

akár még rossz számításokat is végeznek. Ha viszont emellett azt is látjuk, hogy 

amikor a rossz számításukat beírjuk, akkor azt elfogadják, akkor ez azt is jelenti, 

hogy az elszámolással nem lesz gondunk, legfeljebb okoz néhány nyugtalan percet, 

hogy leíratták velünk, hogy ha képeztünk egy 68 fős szervezettől egyszer 20-főt 

majd még egyszer másik 20 főt, majd egyszer valamennyi dolgozót, azaz 68 főt, 

akkor szerintük 108 főt képeztünk ki. Ilyenkor az ember néhányszor megpróbálja 

megmagyarázni, hogy a képzettek között átfedés van, összesen 68 főről van szó, de 

ha nagyon nem megy, akkor beadja a derekát, és beírja a 108-as számot. 

7. A pályázati anyagok előkészítése 

A pályázati anyagok előkészítése természetesen szoros összefüggésben van 

magának a projektnek a megtervezésével, de más kérdéseket is felvet. Van, ami 

esetén egy másik szemléletet is behoz, és vannak kifejezetten a pályázati anyag 

előkészítéshez kapcsolódó feladatok is. 

1. Összeállítani a tartalmi tervet, szem előtt tartva a 

pályázati kiírás célját, az értékelési prioritásokat 

Az egyik fontos feladat, hogy úgy állítsuk össze a tartalmi tervet, hogy szem előtt 

tartsuk a pályázati kiírás célját és az értékelési prioritásokat. 

Mint ahogy már volt szó róla, a pályázat készítése során végig az lebeg a szemünk 

előtt (ezen a szemüvegen keresztül nézünk meg minden leírt szót, mondatot), hogy 
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mi most a pályázat kiíróját akarjuk meggyőzni arról, hogy mi vagyunk azok, aki az ő 

célját hatékonyan megvalósítjuk. Ez konkrétan például azt jelenti, hogy nagyon 

nagy figyelmet fordítunk arra, hogy mindenre reagáljunk, amit a kiíró megadott, 

mint fontos szempont (prioritások, kritériumok) a pályázat értékeléséhez. Minden 

egyes pont esetében be akarjuk bizonyítani, hogy annak bizony mi megfelelünk. 

Azoknál a pályázati kiírásoknál, ahol megadásra kerülnek a bírálati szempontok, a 

pontozás, gyakorlatilag ezen kell végigmennünk, és törekednünk a lehető 

legmagasabb pontszám elérésére. 

2. Megtervezni a szervezeten belül a megvalósítást 

Végig kell gondolnunk, hogy hogy fog illeszkedni a szervezet életébe a projekt 

megvalósítása. Ki jöhet szóba, mint projektmenedzser, programok esetén azok hol 

fognak megvalósulni, ki szervezi őket. A projektet összhangba kell hozni a szervezet 

egyéb tevékenységeivel, szem előtt kell tartani az azokból adódó leterheltségeket, 

meglévő terveket. Saját szervezetünket csak mi ismertjük, ezért nekünk kell 

tudnunk megadni a választ a legtöbb alapvető kérdésre. 

3. Az elszámolható költségek függvényében tervezni a 

megvalósítást 

Nagyon fontos szempont, hogy a megvalósítás tervezésekor az elszámolható 

költségekből indulunk ki. Nem utólag fogjuk megnézni, hogy abból mi 

elszámolható, amit mi beterveztünk, hanem eleve olyan költségtényezőkkel 

dolgozunk, amit el lehet számolni. Ebbe természetesen belefér az is, hogy 

bevállalhatunk olyan költségeket is, amelyek nélkülözhetetlenek a jó 

megvalósításhoz, de ezt tudatosan tesszük. Konkrét példával ez úgy néz ki, hogy 

nem megtervezünk egy rendezvényt, majd megnézzük, hogy mi számolható el a 

költségeiből, hanem eleve figyelembe vesszük, hogy például elszámolható-e 

útiköltség térítés. Ha nem, akkor könnyen lehet, hogy nem utaztatjuk az 

embereinket, hiszen nem tudjuk azt számukra megtéríteni, hanem helyben kerül 

megvalósításra az esemény. De természetesen bevállalható, hogy ilyen esetben is 

távolabbi helyszínt választunk, ha ennek szerepe fontos, viszont az akkor egy 

tudatos döntés lesz, és nem kell azon siránkozni majd utólag, hogy még az 

útiköltséget sem tudjuk kifizetni a pályázatból. 
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4. Ha külső pályázatíró kerül bevonásra, akkor egyeztetni 

a munkadíj forrását 

A pályázat összeállítása előtt egyeztetni szükséges, hogy ha külső pályázatíró kerül 

bevonásra, akkor az ő díja miből lesz kifizetve. Jellemzően a pályázatírás díja nem 

elszámolható költség, ezért ilyet nem lehet beépíteni. 

Egyszerű az eset, ha a szervezetnek van rendelkezésre álló pénzügyi forrása, mert 

akkor csak az árban kell megállapodni. Olyan esetekben, amikor nincs pénz külön a 

pályázatkészítésre, jó megoldás lehet, ha olyan külső partnert találunk, aki a 

megvalósításban is szerepet tud vállalni, mert ilyenkor jó eséllyel elkészíti akár 

díjmentesen is a pályázatot. 

5. A pályázati kiírás, a pályázati útmutató és a kapcsolódó 

egyéb útmutatók alapján az adatlap kitöltése 

A pályázati anyagok elkészítése során a legtöbb esetben valamiféle adatlapot kell 

kitölteni, aminek a terjedelme az 1 oldaltól akár az 50 oldalig is terjedhet, a 

pályázat típusától függően. Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy minden egyes 

dokumentum tartalmával tisztában kell lennünk, amelyre a pályázat hivatkozik. 

Minden egyes sornak jelentősége van. Sajnos előfordul olyan is, hogy az 

információk ellentmondanak egymásnak. Például az egyik útmutatóban megadásra 

kerül, hogy az előkészítés részeként előálló Szükségletfelmérés milyen költséggel 

számolható el, majd ott, ahol részletezik az elszámolható költségek körét, azt 

találjuk, hogy az előkészítés költsége egyáltalán nem számolható el. EU-s 

pályázatoknál figyelni kell arra, hogy vannak olyan, úgynevezett horizontális 

követelmények, amikor teljesítéseket kell vállalni a környezeti- társadalmi- és 

esélyegyenlőségi témában. Mindhárom területhez külön útmutató van. Nagyon 

nagy figyelmet kell fordítani rá, hogy az egyes területeken mit vállalunk be, mert 

bizony azt kőkeményen számon kérik majd rajtunk. Ilyenkor arra kell nagyon 

figyelni, hogy az adott, bevállalható követelmény esetén mit tartalmaz az útmutató 

arra vonatkozóan, hogy azt mivel lehet majd teljesíteni. Lehet például, hogy nagyon 

egyszerűnek tűnik a környezetbarát beszerzések követelményének megvalósítása, 

de ha ezek után egy esetleges közbeszerzés esetén a közbeszerzési kiírásba, vagy 

ajánlatkérési felhívásba nem kerül be, hogy csak elektronikusan lehet átadni a 

készülő dokumentumokat, akkor ezt a pontot soha nem fogjuk tudni teljesítettként 
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elfogadtatni.  És maximum annyi mozgásterünk lesz, hogy kicseréljük majd az 

elszámolás érdekében egy másik, hasonló pont értékű vállalásra (ehhez változtatási 

kérelmet kell majd beadni). Figyelni kell az olyan követelményekre is, hogy például 

a rugalmas munkaidő-szervezés megvalósítása a projektindítást követő 2 hónapon 

belül meg kell, hogy történjen, ha bevállaljuk, mint teljesítendő. 

Amikor az adatlapot töltjük ki, nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy milyen 

pontoknál van olyan megjegyzés, hogy ha ott valamilyen kategóriába esik a pályázó, 

az automatikusan a pályázat elutasítását vonja maga után. Ez jellemzően azt jelenti, 

hogy a megadott pályázati követelményeket feleltetik meg az adatlapban, tehát ha 

például az a követelmény, hogy legalább 200 embert el kell érni a programmal, 

akkor biztos, hogy nem adhatunk meg olyan adatot erre a kérdésre, hogy 150 

embert fogunk elérni, de ez látszani is fog a válaszokhoz rendelt pontok 

magyarázatánál. 

6. A szükséges csatolandó mellékletek beszerzése 

A pályázati kiírásban pontosan megadásra kerül, hogy milyen dokumentumokat kell 

csatolni. Itt is érdemes azonban átbogarászni valamennyi kiírási dokumentumot 

(pályázati felhívás, pályázati útmutató), mert előfordul, hogy van egy megadott lista 

a csatolandó dokumentumokról, de az útmutató 62. oldalán szerepel egy 

mondatban, hogy csatolni szükséges valamit, ami egyébként abban a listában nem 

szerepel. 

Jó tanács: Ha valamilyen komolyabb előkészítést igénylő anyag nem állna 

rendelkezésünkre a beadási határidőig, de előreláthatóan el tudjuk készíteni egy 

hiánypótlási felhívás határidejére, akkor érdemes lehet hiányosan is beadni a 

pályázatot, majd utólag pótolni a dokumentumot. 

7. A tartalmi tervnél a kiíró céljának, az általa megjelölt 

prioritásoknak a megjelenítése, minden másnál 

hangsúlyosabban 

Már többször volt szó róla, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az egyik 

fontos feladat, hogy úgy állítsuk össze a tartalmi tervet, hogy szem előtt tartsuk a 

pályázati kiírás célját és az értékelési prioritásokat. És újra elismételve: a pályázat 

készítése során végig az lebeg a szemünk előtt (ezen a szemüvegen keresztül 



 
385 

nézünk meg minden leírt szót, mondatot), hogy mi most a pályázat kiíróját akarjuk 

meggyőzni arról, hogy a mi pályázatunk támogatásra érdemes. Nagyon nagy 

figyelmet fordítunk arra, hogy mindenre reagáljunk, amit a kiíró megadott, mint 

fontos szempont (prioritások, kritériumok) a pályázat értékeléséhez. Minden egyes 

pont esetében be akarjuk bizonyítani, hogy annak bizony mi megfelelünk. Azoknál a 

pályázati kiírásoknál, ahol megadásra kerülnek a bírálati szempontok, a pontozás, 

gyakorlatilag ezen kell végigmennünk, és törekednünk a lehető legmagasabb 

pontszám elérésére. 

Itt emelnénk ki egy olyan tapasztalatot, ami a többi pont szempontjából is 

meghatározó; nevezetesen hogy a pályázati kiírást, a pályázati útmutatót és az 

egyéb kiírási dokumentumokat újra és újra el kell olvasni, mondatról mondatra. Ha 

ez csak 3 oldal, gyorsan fog menni, de még ott is előfordulhat, hogy a harmadik 

olvasásra veszünk észre valami fontosat. Nagyobb dokumentumoknál meg 

törvényszerű, hogy nem fog elsőre minden feltűnni; sőt, akár többedik olvasásra 

fog egyáltalán összeállni a kép, hogy pontosan mit is akar a kiíró, mivel és hogyan 

tudjuk azt teljesíteni, milyen elvárásai vannak. 

Jó tanács: Legalább ötször olvassuk el a pályázati dokumentációt (de egészen 

nyugodtan lehet akár tízszer is) és jó, ha többen is elolvassák (ha külső partnerünk 

van, akkor náluk ezt meg fogják tenni). Készíthetünk saját jegyzeteket belőle, felírva 

a legfontosabb pontokat, teljesítendőket. 

Kicsit előreszaladunk a megvalósítás felé, de van egy feladat, ami már a tervezésnél 

jelentkezik. Nevezetesen az, hogy a tervezés során rögzítsük, hogy melyik pontnál 

mit találtunk ki. Egy-egy nagyobb pályázatnál simán előfordulhat, hogy egy év is 

eltelik a projekt megtervezése és megvalósítása között, és nagy bajban leszünk, ha 

akkor kell majd felidéznünk, hogy ki hogy emlékszik, hogy az egyes 

rendezvényeknél mire is terveztük a szolgáltatási díjat. 

8. A pályázati költségvetés elkészítése 

A pályázati anyag összeállításakor az egyik kiemelt terület a pályázati költségvetés 

elkészítése. Ennek során az alábbi kérdéseket biztos, hogy meg kell válaszolnunk. 
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1. Mekkora összegre lehet/akarunk pályázni? 

Meg kell nézni, hogy a pályázati kiírás alapján milyen összegre lehet pályázni. 

Előfordul, hogy ezt összekötik olyan tényezőkkel is, hogy pl. az igényelt támogatás 

legalább 20%-ával kell rendelkezni a pályázó szervezetnek éves bevételként; 

ilyenkor ezekre a számokra is tekintettel kell lennünk. Olyankor egyébként, amikor 

ilyen kikötések vannak és lehet mással együtt teljesíteni a feltételeket (mondjuk 

konzorciumban való pályázással), akkor az is lehet, hogy ez alapján választunk már 

partnert is a pályázathoz. A lehetőségek alapján meg kell hozni azt a döntést is, 

hogy mekkora összeget fogunk kérni. Ha módunk van jól, értelmes programmal 

megtölteni a keretet, akkor érdemes kihasználni, mert az elszámolási feladataink 

szinte minimiálisan változnak, vagyis gyakorlatilag ugyanannyi időt és energiát fog 

igényelni az is, ha a maximális összeget kérjük, és az is, ha csak a felét. Az, hogy 

mekkora összegre akarunk pályázni, természetesen nagyon függ a finanszírozás 

módjától, valamint a szervezet anyagi helyzetétől is, és mindenképpen 

összefüggésben van azzal is, hogy mekkora önrészt kell vállalni. A non-profit 

szférában azért az a jellemző a pályázati kiírásokra, hogy ennek a csoportnak a 

pályázói számára 100%-os támogatást nyújtanak, vagy társadalmi munkával is 

teljesíthető az önrész. 

2. Kell-e önrészt vállalni? 

Az eddig leírtak mellett is, természetesen mindig rögtön meg kell nézni, hogy kell-e 

önrészt vállalni. Az önrész vállalása nem mindig jelent anyagi áldozatot. Egyik ilyen 

eset, amikor ha például az egyébként is végzett társadalmi munkát ajánljuk fel 

önrészként. Ugyanígy, ha a munkatársunk bérét és járulékait fedezni tudjuk a 

projektre kapott támogatásból, akkor máris lehet az önrész vállalás és a támogatás 

egyenlege 0, hiszen kevesebb lesz a korábbi kiadásunk, és azt az összeget tudjunk 

egy másik területen felhasználni. 

3. Van-e előleg? 

Fontos információ, különösen a nagy összegű, utófinanszírozásos pályázatok 

esetén, hogy lehet-e előleget kérni. Ez teheti lehetővé, hogy elindítsuk a projektet, 

és ne a saját anyagi forrásainkat kelljen használni. A nagy projekteknél az előleg 

nagysága általában lehetővé teszi az értelmes, tartalmas munka megindítását. Az 

előleg igénylése jellemzően egyszerű folyamat, csak egy dokumentumot kell 
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kitölteni, az viszont előfordulhat könnyen, hogy a pályázat kezelője által vállalt 

határidőre nem érkezik meg, érdemes ezzel is kalkulálnunk. 

4. Kell-e előfinanszírozni? Ha igen, tudunk-e? 

Fontos kérdés, hogy milyen mértékben kell a szervezet forrásait használni a projekt 

finanszírozására, arra mennyire alkalmas a szervezet. Egy kis egyesület, alapítvány, 

vagy egy pénzügyi nehézségekkel küszködő gyülekezet esetén is könnyen 

előfordulhat, hogy gyakorlatilag semmiféle előfinanszírozást nem tud vállalni, nem 

teszi azt lehetővé az anyagi helyzete. Itt is, mint annyi más területen, az érvényes, 

hogy a lényeg az, hogy tisztában legyünk a helyzettel, és ennek tudatában hozzunk 

döntést. 

5. Mi a pénzügyi ütemezés? 

A projekt tervezésekor nemcsak a megvalósítást kell ütemezni, hanem a 

kifizetéseket valamint a bevételek érkezését is tervezni. Fontos, hogy a szervezetnél 

a pénzügyekért felelős személyt is bevonjuk egyrészt a tervezésbe, másrészt a 

megvalósításba is, egyeztetve vele minden várható változást, módosítást, minden 

csúszás megoldását. Ő tudhat olyan tényeket, juthatnak eszébe olyan megoldások, 

amelyek nagyon sokat segítenek abban, hogy a projekt jól megvalósítható legyen. 

Pontosan meg kell terveznünk, hogy melyik számlát mikor akarjuk befogadni, 

kifizetni, akkor mi lesz fedezete a költségnek. Tudnunk kell, hogy mikor számítunk 

érkező pénzre a pályázat kapcsán, és azt is, hogy mennyire lenne probléma, ha ott 

csúszás van. 

6. Milyen költségeink vannak? 

A pályázati költségvetés elkészítésének nyilván az az alapja, hogy milyen 

költségeink vannak. Azonban, mint ahogy az eddig leírtakból is látszik – és az ezután 

következőkből is fog – ezt még sok más tényező egészíti ki, ami pont azért fontos, 

mert itt pályázati finanszírozásról van szó. 

A költségvetés készítésének az alapja természetesen az, hogy a megvalósítandó 

tevékenységekhez rendelve összetesszük, hogy azoknak milyen költségvonzata van. 

Nagyon fontos, hogy reális költségvetésünk legyen a tartalomhoz, vagyis egyrészt 

ne a pályázati projektből akarjunk fedezetet nyerni a működésünkre teljesen, 
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másrészt ne fordulhasson elő, hogy később még plusz forrást kell hozzátenni a 

pályázathoz, mert abból az összegből, amit beállítottunk, nem valósítható meg az, 

aminek az elszámolását viszont bevállaltuk. Ha például egy pályázatba beírjuk, hogy 

lesz egy 50 fős rendezvényünk, akkor olyanra már nem hivatkozhatunk később, 

hogy azért volt kevesebb fő, mert a beállított összegből ennyi telt, és arra sincs 

mód semmiképp, hogy utólag kapjunk több pályázati pénzt bármire is. 

Ezen kívül lesznek olyan területek, amelyek nem az egyes tevékenységekhez 

kapcsolódnak, hanem az egész projekt szintjén merülnek fel. Ebbe a csoportba 

jellemzően az alábbiak tartoznak: 

1.) Projektmenedzsment költsége 

A projektmenedzsment költségéhez tartozónak tekintjük a projektmenedzser díját, 

és ha szükség van egyéb szakemberek alkalmazására/megbízására is (pl. pénzügyi 

vezető, szakmai vezető), akkor az ő díjukat is. Ide lehet sorolni azt is, amikor mód 

van külső szakembert, céget megbízni a projektmenedzsment tevékenységgel, és 

ezt a szolgáltatási díjat elszámolni. Erre a költségre az a jellemző, hogy a projekt 

megvalósításának időtartama alatt számolható el, havi szinten merül fel és vagy 

béreket és járulékait, vagy/és megbízási díjat jelent. Azoknál a nagyobb 

pályázatoknál, ahol ilyen költség elszámolható, jellemzően meg is adják, hogy a 

teljes költségvetés hány százaléka lehet ez a tétel. Ez az arány általában 5-12 % 

között mozog, ami valóban reális díj a projektmenedzsment költségeként. 

2.) Pénzügyi tanácsadás (könyvelés) költsége 

Szintén nagyobb pályázatokban mód van pénzügyi tanácsadás költségét elszámolni, 

amit a pályázók legtöbbször arra használnak, hogy a pályázati programhoz 

kapcsolódó könyvelési és egyéb pénzügyi feladatok elvégzésének fedezeteként 

használjanak. Ezt jellemzően a könyvelőjüknek fizetik ki a pályázók a pénzügyi 

tevékenységért, külön, a projektre szóló megbízási szerződés alapján. Nagyobb 

pályázatoknál ennek bruttó 40-50.000 Ft lehet a díja havi szinten, ennél többet nem 

szoktak engedélyezni. Itt is a havi fix összegek kifizetése a jellemző a projekt 

időtartama alatt, megbízási szerződés alapján. 
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3.) Nyilvánosság biztosításának (kommunikáció) költsége 

A projekthez kapcsolódóan általában vannak az ún. nyilvánosság biztosításához, 

vagy kommunikációhoz kapcsolódó költségek is. EU-s pályázatoknál jellemző, hogy 

kötelezően vállalandó tevékenységek vannak, amelyek projekt nagyságtól 

függenek. Ilyenek például a tájékoztató táblák készítése, nyitó és záró 

rendezvények tartása, média-megjelenések. Általában itt is sztenderd árak vannak, 

akár előre megadva. Ma már jellemző, hogy még a szórólapok esetén is megadásra 

kerül, hogy maximum mekkora összeget lehet elszámolni egy db szóróanyagra. 

Ezeknél a költségeknél az a jellemző, hogy a projekt elején és végén merülnek fel 

inkább, esetleg egy-egy rendezvényhez kapcsolódva. Nagysága leginkább a projekt 

nagyságától függ. 

7. Mivel és hogyan tudunk elszámolni? 

A költségvetés összeállításakor meghatározó tényező, hogy mivel és hogyan tudunk 

elszámolni. Minden egyes tételnél ez az egyik mérlegelendő szempont. Hiába van 

például a rendezvényhez kapcsolódóan szállás költség is, ha azt nem tudjuk a 

pályázathoz kapcsolódóan elszámolni. Ez leginkább azt jelenti tervezéskor, hogy 

olyan program esetén, amelyet mindenképpen megvalósítottunk volna, a 

költségvetésből kimazsolázzuk a pályázatban elszámolhatóakat, és beírjuk a 

pályázatba. Viszont olyan program esetén, amelyet kifejezetten a pályázati 

lehetőség miatt tervezünk, fordítva történik a dolog, vagyis megnézzük, hogy 

milyen költségek elszámolhatóak, és olyanokból építjük fel a költségvetést. 

Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy milyen költséggel hogyan tudunk 

elszámolni. Ha például van egy országos rendezvényünk, amin legalább 5 előadó 

szokott lenni, akkor valóban nagyon jó hír, hogy előadói díjat is elszámolhatunk, de 

ha az 5 előadó közül csak 1 tud számlát adni, akkor ezt gondot fog jelenteni. 

Ilyenkor nagyon fontos tisztázni ezeket a kérdéseket is. Ha a rendezvényhez 

kapcsolódóan étkezés is elszámolható, akkor szintén alapkérdés, hogy ki adja a 

számlát róla. 

Egyik legnagyobb tévedés a pályázatok kapcsán, amikor a kezdő pályázó arra 

számít, hogy amit eddig ingyen csináltunk az alapítvány vagy a gyülekezet számára, 

azért ezután majd kapunk pénzt. A támogatás ugyanis soha nem arról szól, hogy a 

szervezet megkapja ezt a pénzt a programhoz kapcsolódóan, hanem arról, hogy a 
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szervezet megkapja ezt a pénzt, a programhoz kapcsolódó számlák, egyéb 

költségek kifizetésére. Vagyis a támogatási pénzt úgy kell elkölteni, hogy azzal el 

lehessen számolni az előírásoknak megfelelően. Ha volt például egy gyerek 

táborom, amit önkéntesek csinálnak, akkor a pályázatot tudom mondjuk arra 

használni, hogy felszereléseket vegyek és étkezést biztosítsak, de az 

önkénteseimnek akkor tudok csak fizetni, ha szerződést kötök velük, ami alapján 

mondjuk hivatalosan kapnak megbízási díjat. Ilyenkor természetesen dilemma lehet 

az, hogy valóban plusz forrást jelent-e a pályázati pénz, hiszen ha az alacsony 

költségvetésű tábort az alacsony részvételi díjakkal nullszaldósra kihoztam, akkor 

ugyanott leszek, mintha pályázati pénzből fedezem a költségeket, hiszen ilyenkor 

valószínűleg már nem kérek részvételi díjat. 

8. Mire lehet és mire nem pályázni (pl. bér, beruházás)? 

A költségvetés összeállításakor nagyon fontos tényező, hogy milyen 

költségtételeket lehet elszámolni, konkrétan mire lehet pályázni és mire nem. A 

pályázatok legnagyobb százalékára az a jellemző, hogy pont azok a költségek 

számolhatóak el legnehezebben, legritkábban, amelyre leginkább keresik a 

pályázók (elsősorban a non-profit szférában) a forrást; nevezetesen a működési 

költségek. Ezekben az esetekben érdemes inkább úgy meghatározni a célkitűzést, 

hogy segítsen a pályázat a működési költségek fedezetében, ha lehetséges; és 

nyújtson fedezetet olyan egyéb költségeinkre, amelyek helyett így a működési 

költségekre fordíthatjuk a felszabadult forrásokat. 

Nagyon alaposan kell átolvasni a pályázati kiírást és útmutatót, hogy csak és 

kizárólag olyan költségeket írjunk be a pályázati költségvetésbe, amelyek 

elszámolhatóak, figyelve a megadott százalékos korlátokra is. A százalékos korlátok 

jellemzően olyan tényezőket szoktak jelenteni, hogy meg van adva, hogy például 

hány százalék lehet a teljes költségvetésből a projektmenedzsment költsége, vagy a 

marketing költségek, esetleg hány százalékot tehet ki a bérjellegű juttatások 

aránya. 

Manapság egyre részletesebben megadják az igénybe vehető szolgáltatások díját is. 

Ez egyrészt jó, mert csökken az esélye, hogy például tréning napidíjként a 

szolgáltató irreálisan magas összeget számoljon fel, csak azért mert pályázati 

pénzből lesz finanszírozva; másrészt rossz is, mert például nagy cégek ma már 
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sokszor azért nem is ajánlják a pályázati lehetőséget, a pályázatok elkészítését a 

potenciális ügyfeleknek, mert egyszerűen nem éri meg nekik a megadott árakon 

szolgáltatást nyújtani. (Ehhez a képhez természetesen hozzátartozik az is, hogy ő 

azért a díjért nemcsak a szolgáltatást nyújtotta eddig, hanem vállalta a pályázat 

elkészítését és teljes menedzselését is, ami nagyon komoly, erőforrás igényes 

feladat). Ilyenkor még jó megoldás lehet kisebb cégekkel felvenni a kapcsolatot, 

akik képesek kigazdálkodni az alacsonyabb általános költségeik miatt, hogy a 

megadott áron is érdemes legyen nekik nemcsak a szolgáltatást nyújtani, hanem a 

pályázatkezelést is segíteni. 

Amit mindenképpen szem előtt kell tartani, az az, hogy a betervezett költségek csak 

a megadott korlátoknak megfelelően szerepelhetnek, különben nem fogják 

elfogadni a pályázatot. 

Általában a pályázati konstrukció célja határozza meg, hogy milyen típusú 

költségeket lehet elszámolni. Ez ezt jelenti, hogy ha valamilyen fejlesztést, új dolgok 

létrehozását akarják támogatni, akkor az elszámolható költségek között jó eséllyel 

találjuk a beruházási és a kapcsolódó tervezési költségeket. Ha azonban valamilyen 

belső fejlesztést akarnak elérni, akkor ezek a költségek nem lesznek 

elszámolhatóak; képzési és tanácsadói díjak viszont igen. Mindig kérdéses, hogy 

étkezés, útiköltség, szállás elszámolható-e a képzéses vagy képzéseket is tartalmazó 

pályázat kapcsán; ezt minden egyes pályázati lehetőség esetén figyelni kell. 

Változhat az is, hogy mekkora útiköltséget lehet elszámolni, ezért az elszámolási 

követelményekre is figyelmet kell fordítani már a költségek tervezésekor is. 

Amikor bérek fedezetére akarunk használni pályázati forrást, figyelni kell arra is, 

hogy lelkészi fizetések azért eltérnek a hagyományos fizetési konstrukcióktól. Ez 

egyrészt azt is jelenti, hogy nem biztos, hogy megoldható, hogy egy lelkésszel 

projektmenedzseri feladatok ellátására kössön szerződést mondjuk az alapítvány, 

vagy az egyesület (a felsőbb jóváhagyási kötelezettségek miatt), másrészt azt is, 

hogy más a kifizetett összeg struktúrája (az SzJA mentesség esetén), mint 

hagyományos esetekben. Ez azonban nem zárja ki teljesen, hogy használjunk 

pályázati forrásokat ezen a területen, csak nagyon alaposan, ügyesen kell 

átgondolni, megtervezni a dolgot, hogy mind az egyházi előírásoknak, mind a 

pályázati követelményeknek meg lehessen felelni. 
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9. A pályázatok benyújtása 

A pályázatok benyújtásakor vannak olyan, leginkább a „formai követelmény” 

kategóriába sorolható tényezők, amelyekre szintén figyelmet kell fordítani. Mint a 

többi területen, itt is vannak olyan tapasztalatok, tudás, amelynek birtokában 

kellemetlen percektől kímélhetjük meg magunkat, vagy még inkább elősegíthetjük, 

hogy ne kerüljön elutasításra a pályázat formai probléma miatt. 

1. Határidő 

Lehet, hogy magától értetődőnek tűnik, hogy a megadott határidőn belül kell a 

pályázatot beadni, érdemes azonban mégis foglalkozni külön ezzel a területtel is. 

Ezt leginkább az indokolja, hogy bizony az emberek egy csoportja akkor is az utolsó 

pillanatra fog hagyni mindent, ha ez addig életében már számtalanszor jelentett 

nehézséget. Egyszerűen tényként kell kezelnünk azt a dolgot, hogy vannak, akik 

ilyenek. Sőt, továbbmenve, nemegyszer fordul elő, hogy ők magának a pályázatnak 

az írását sem tudják elkezdeni addig, amíg nem kezd el szorítani a határidő. Ez nem 

jelent feltétlenül rossz, összedobott pályázatot, bár kétségkívül nem marad idő az 

ellenőrzésre, kevesebb lehetőség lesz egyeztetésre, az alapján korrigálásra. Sokszor 

születnek azonban ily módon is magas szakmai színvonalú pályázatok. Itt is az a 

lényeg, hogy tudjuk, hogy arra, aki készíti a pályázatot, mennyire jellemző ez a fajta 

működésmód. 

Ilyen esetekre is vannak azonban segítséget nyújtó információk. Egyik fontos 

kérdés, hogy pontosan tudni kell, hogy hol van éjfélig nyitva tartó posta. A 

pályázatok beadási határideje jellemzően azt jelenti, hogy a határidő napján éjfélig 

kell postára adni. Ezért fontos, hogy legyen lehetőség akár ezt az utolsó pillanatban 

is megtenni. Jelenleg Budapesten, a Nyugati és a Keleti pályaudvarnál van éjfélig 

nyitva tartó posta. Ez bizony azt is jelenti, hogy annak az országos civil szervezetnek 

a vezetője, aki egy adott pályázattal tudja fedezni a szervezet működéséhez 

szükséges forrásainak meghatározó hányadát, bizony a debreceni posta zárása után 

fogja magát és autóba ül – még akkor is, ha előző éjszaka nem aludt, mert a 

pályázatot írta – hogy mindenképpen postára tudja adni határidőn belül, akár 

Budapesten, a szervezet pályázatát. 
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2. Formátum 

1.) Fűzve, tűzve 

Nem mindig kerül megadásra, de ha igen, akkor szigorúan betartandó, hogy milyen 

formában kell összefűzni a pályázatot. Ha nincs róla információ, akkor kérdezzünk 

nyugodtan a kiírótól, abból probléma nem lesz. A legtöbb pályázatot spirálozással 

kötik össze. 

2.) Aláírás, szignók 

Elsőre magától értetődőnek tűnhet, hogy a pályázatot az írja alá, aki jogosult az 

aláírásra, de azért ez nem ennyire egyértelmű. Alapítványoknál jellemző például, 

hogy a banki műveletekhez két aláírás kell, a szerződések aláírásához, 

kötelezettségek vállalásához viszont elég egy, a szervezet képviselőjéé. Ilyenkor 

nagyon fontos, hogy ez a pályázat kiírója számára is egyértelmű legyen. Fordult már 

elő, hogy egy konzorcium nagy pályázatát azért érvénytelenítették, mert az egyik 

résztvevő egyesület esetén úgy ítélte meg a kiíró, hogy a pályázati anyagon nem 

szerepelt valamennyi szükséges aláírás – arra már nem volt így lehetőség, hogy 

felvilágosítsák, hogy a szükséges aláírások beazonosítására használt dokumentum 

csak a banki műveletekre vonatkozik. Ilyenkor érdemes legalább egy nyilatkozatot 

csatolni, amelyben egyértelműen leírja a szervezet, hogy a banki műveletekhez kell 

két aláírás, és a szervezet képviselője egyedül jogosult az egyéb dokumentumok 

aláírására. 

És bizony, önkormányzati pályázatnál is fordul elő (különösen, ha keveredés van, 

hogy tulajdonképpen ki is pályáz, az önkormányzat, vagy a polgármesteri hivatal), 

hogy nem annak az aláírásával megy be a pályázati anyag, akiével kellene, és ezért 

kerül elutasításra. 

A kérdés másik fontos oldala, hogy hol írunk alá. Itt egyrészt gondolni kell minden 

olyan helyre, ahol a pályázati dokumentációban került megadásra aláírási 

kötelezettség, például nyilatkozatok végén. Ebben az esetben az jelenti a veszélyt, 

amikor például az útmutató alapján az adatlapot kell aláírni és a pályázati adatlap 

20. oldalán van egy szintén adatlap megnevezéssel futó oldal, és ezt nem vesszük 

észre, emiatt csak a dokumentum végére kerül aláírás, és azon a bizonyos 20. 

oldalon elmarad. 
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Szükség lehet a dokumentum szignózására is. Ilyenkor arra is figyelni kell, hogy ha 

nem laponként, hanem oldalanként kérik a szignót, az egy lap mindkét oldalára, 

még az üresre is rákerüljön. Volt már rá példa, hogy több száz oldalas kulturális 

témájú pályázatot utasítottak el azért, mert nem felelt meg a formai 

követelményeknek azáltal, hogy csak a nyomtatott oldalakat szignózták, pedig a 

kiírásban az szerepelt, hogy „oldalankénti szignózás”. 

3.) Oldalszám 

Nagyobb pályázatoknál kell figyelni a kiírás olyan elemeire is, amikor például 

folyamatos oldalszámozást kérnek. Ez onnantól válik lényegessé, amikor 

mellékleteket is csatolunk. Maga az alap pályázati dokumentáció természetesen 

folyamatos oldalszámozású, de arra is figyelni kell, hogy ezt folytassuk a becsatolt 

mellékleteken is, valamint a tartalomjegyzék is ennek megfelelően készüljön. 

4.) Példányszám 

Elsőre ez is egyszerűnek tűnhet, de itt is figyelni kell. A lényeg az, hogy a pályázati 

kiírásban megadásra kerül, hogy a pályázatot hány eredeti és hány másolati 

példányban kell beadni. Ahhoz, hogy ezzel ne legyen probléma, kell a precíz ember 

a pályázatírás során, aki figyel rá, ellenőrzi, hogy úgy készült el. Amikor gond lehet, 

az például az, amikor hiánypótlásban kérnek be valamit, ami esetleg már más 

példányszámmal kell, és erre véletlenül nem figyelünk. Láttunk már rá példát, 

amikor nagy közbeszerzési eljáráson az egyik legnagyobb magyarországi tanácsadó 

cég azért került kizárásra, mert a hiánypótlásban beadott kétoldalas 

dokumentumot egy eredeti és egy másolati példányban adta be a kért egy eredeti 

és két másolati példány helyett. 

Az elkészült dokumentumoknál érdemes mindig legalább egy plusz másolatot 

készíteni a magunk számára, esetleg többet, ha például konzorciumi tagnak, vagy 

külső pályázatmenedzsernek is szüksége van rá. 

5.) Boríték címzése 

A pályázati dokumentációban megadásra kerül, hogy hogyan kell címezni a 

borítékot, ezt is követni kell. Ehhez a témához kapcsolódik, hogy nagyobb, EU-s 

pályázatoknál általában kérik, hogy a borítékon kerüljön feltüntetésre a pályázat 
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megvalósítás folyamán a pályázati azonosító, az ügyintéző neve, és a téma (például 

támogatási szerződéskötés, változási kérelem, kifizetési kérelem) 

6.) Tértivevény 

Érdemes a pályázati anyagainkat tértivevényesen küldeni, még akkor is, ha nem 

követelik meg. Sok évvel ezelőtt ez létkérdés volt, mert bizony számtalanszor 

előfordult, hogy egy-egy minisztérium szó szerint letagadta, hogy megérkezett 

volna az anyag, aminek az átvételét így lehetett igazolni az aláírt tértivevénnyel. Ma 

ez már nem reális kockázat, és a legtöbb dokumentum elektronikusan is elküldésre 

kerül, mégis azt javasoljuk, hogy ez legyen a küldés módja, a biztonság kedvéért. 

10. A projekt megvalósításának lépései 

Ha nyert a pályázat, megkaptuk a támogatási döntést, akkor indulhat a 

megvalósítás. Ennek a lépéseit vesszük most sorra, a kapcsolódó 

pályázatmenedzsment feladatokra fókuszálva. 

1. Szerződéskötés, előleg lekérése 

A támogatási döntést követő első lépés a szerződéskötés, és ahhoz kapcsolódóan 

az előleg lekérése (amikor mód van rá). Maga a szerződéskötés, a projekt 

nagyságától függően, nagyon komoly, rengeteg energiát igénylő feladat is lehet. 

Különösen akkor van ez így, amikor a pályázat kezelője módosításokat szab a 

támogatási szerződés feltételeként, amelyeket át kell vezetni valamennyi pályázati 

dokumentumon. 

Bíztató viszont, hogy úgy tűnik, bizonyos Közreműködő Szervezetek elindultak abba 

az irányba, hogy azokat a változtatásokat, amelyeknél már nincs semmilyen döntési 

feladat, maguk átvezetik, és a pályázónak csak alá kell írnia az így módosított 

dokumentumokat. 

Lehet, hogy elképzelhetetlennek hangzik, de van olyan példa is, hogy a pályázó kap 

egy olyan levelet, amiben tájékoztatják arról, hogy a támogatási döntés érvényét 

vesztette. Ami történt, az az, hogy megkapta a támogatási döntésről szóló 

értesítést, benne azzal, hogy 30 napon belül kell megküldenie a szerződéskötéshez 

szükséges dokumentumokat. Ezt a levelet viszont már csak akkor halássza elő a sok 

el nem intézett dokumentum közül, amikor a támogatási döntés érvényvesztéséről 
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szóló értesítést megkapta. Mentségére legyen mondva, nagyon elfoglalt egyéni 

vállalkozóról van szó, de ez akkor is inkább egy kerülendő élmény kategória. 

Az előleg lekérésére már a támogatási szerződés megkötésekor lehetőség van, 

mindenképp érdemes élni vele. Az elszámoláskor viszont figyelni kell majd az 

útmutató azon előírásait, hogy mennyi időn belül kell feltétlenül megkezdeni az 

elszámolást az előleggel. 

2. Tartalmi kivitelezés 

A projektnek természetesen meghatározó része a tartalmi kivitelezés. Ehhez 

mindenképpen szükség van valakire, aki gazdája a folyamatnak, azt kézben tartja. 

Egyesületeknél, alapítványoknál ez sokszor a vezető; de egy adott programnak 

lehet külön felelőse is. Nagy kihívás, amikor a szervezet alap küldetésétől 

lényegesen eltérő projektről van szó – például gyülekezet esetén építkezés -, 

amikor is külön nehézség megtalálni azt az embert, aki egy ilyen projektet képes 

majd kézben tartani. 

3. Folyamatos pénzügyi monitoring 

A pályázat megvalósítása során általában nélkülözhetetlen a folyamatos pénzügyi 

monitoring. Nagy, komoly vagyonnal rendelkező szervezeteknél ez nem létkérdés, 

de forráshiányos kicsi vagy akár nagyobb szervezeteknél igen. Nagyon nem 

mindegy, hogy megérkezik-e az előleg akkorra, amikorra számítottunk rá, vagy 

esetleg egy hónappal később lesz csak az a pénz a szervezet számláján. 

Pontosan tudni kell, hogy milyen számlák érkeztek be, melyek érkezése várható és 

mikor, mikor esedékes kifizetési kérelem benyújtása. A lényeg, hogy nagyon 

tudatosan kell a kérdést kezelni, előre gondolkozva. 

4. Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)-ek készítése, 

kifizetési kérelemkészítés 

EU-s pályázatokra jellemző, hogy a projekt megvalósítása során megadott, 

sztenderd témák alapján, megadott felületeken beszámolást kell készíteni, valamint 

így kerül sor a kifizetési kérelmek benyújtására is. Ahhoz, hogy a beszámoló készítés 

gördülékenyen menjen, szintén előre kell gondolkozni. Pontosan tisztában kell lenni 

azzal, hogy az egyes tevékenységek elszámolásához milyen követelmények vannak. 
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Ez azt jelenti majd, hogy nem a beszámoló készítéskor lepődünk meg, hogy a 

tréningről fotó kellene, hanem természetesen úgy valósult meg a tréning, hogy 

fotók is készültek róla, ráadásul úgy, hogy a támogatás tényét jelző tábla is látható. 

Ugyanígy nagyon fontos előre gondolkodni olyan szempontból is, hogy ha egy 

összefüggő képzéssorozat résztvevőjeként csak olyan résztvevő „számolható el”, 

aki legalább a képzések 80%-án részt vett, akkor ez ne a beszámoláskor lepjen meg 

bennünket. Utólag már nem tudjuk átvariálni a résztvevőket, ez tipikusan olyan 

kérdés, aminél jól kell csinálni, elsőre, mert később elég nehéz lenne korrigálni. 

5. Elszámolás  

Az útmutató előírása betű szerint betartandó!!! (pl. szervezet képviselője általi 

hitelesítés, záradékolás) 

Bármilyen pályázattal való elszámolásnál bizony létkérdés, hogy az útmutató 

előírásai betű szerint betartásra kerüljenek. Az az önkéntes tűzoltó egyesület, 

amely a működési támogatást valóban arra költötte, amire kapta, az összes számla 

rendelkezésre áll, de nem hitelesítette azokat az elszámolás beküldéséhez (ez azt 

jelenti, hogy a számlára és a kifizetést igazoló dokumentumokra rákerül, hogy „a 

másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, és ezt a mondatot a hivatalos 

képviselő aláírja, dátummal látja el), pillanatok alatt abban a helyzetben találja 

magát, hogy 182.000 Ft-ot kell visszafizetnie (ami lehet szinte egy egész éves 

költségvetése). 

Nem csak jól kell megvalósítani a projektet, megfelelően költeni el a működési 

támogatást, hanem jól is kell elszámolni vele. 

11. A projekt megvalósításának lehetséges 

buktatói 

A megvalósítás során találkozhatunk számos problémával, mint már korábban is 

volt szó róla, és ehhez hozzátennénk még néhány továbbit is. 
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1. Az előleg késik 

Volt már szó róla, de ismét kiemelnénk, hogy problémát jelenthet, ha az előleg 

késik. Ez nyilván akkor jelent gondot, ha nincsenek szabad forrásaink, amelyeket 

tudunk használni a projekt indítására. 

2. Nem kapunk mindenről számlát 

Megoldandó probléma lesz, ha nem kapunk mindenről számlát. Itt olyanokra kell 

gondolni, hogy például betervezzük egy rendezvény ellátási költségét, majd kiderül, 

hogy azt az egyik tagszervezet úgy szervezte, hogy otthonról hozták az önkéntesek 

az ételt. Itt is, mint a legtöbb esetben, az információk áramoltatása, minél 

szélesebb körben minél korábban való megosztása segíti a problémák megelőzését. 

Volt már szó arról, amikor előadó nem tud számlát adni; és szintén lehetséges 

problémaforrás az, amikor a tervezéskor elkövetjük azt a hibát, hogy korábban 

szívességből végzett munka díjára kérünk úgy támogatást, hogy nem egyeztetjük le 

előre, hogy ki végzi majd azt, méghozzá számla ellenében. 

3. Nem világosak az elszámolás feltételei, követelményei 

A projekt megvalósítása során komoly veszélyt jelent, ha nem világosak az 

elszámolás feltételei, követelményei. Ez akkor okozza a legnagyobb gondot, amikor 

utólag derül ki, egy megvalósított esemény, egy leadott tanulmány kapcsán, hogy 

más lett volna az elvárás. Amennyire csak lehet, itt is előre kell információt 

szerezni, ügyintézővel, pályázati konstrukcióért felelőssel egyeztetni, hogy 

megelőzzük a problémát. 

4. Változnak a feltételek (bérek, járulékok, árfolyamok) 

Problémát jelent, amikor a projekt megvalósítása során változnak olyan tényezők, 

amelyek beépítésre kerültek. Ebbe a csoportba tartozik a bérek, járulékok, 

árfolyamok változása. Nagyban segíti a probléma kezelését, ha a pályázatot kezelő 

szervezet dolgoz ki egy mindenkit érintő probléma esetén egységes megoldást, 

amellyel megadja az utat a helyes elszámoláshoz. 

Olyankor, amikor egyedi, csak minket érintő problémánk van, érdemes egyeztetni a 

pályázat ügyintézőjével, magával a pályázat kezelő szervezettel, nekik is lehet 

ötletük a jó és hatékony kezelésre. Sajnos azonban könnyen előfordulhat, hogy 
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semmiféle használható megoldást nem kapunk a pályázat kezelőjétől, talán azért, 

mert ügyintézői szinten annyira nincsenek döntéshozói jogosultságok, és nem lehet 

elérni a problémával olyan szintre, ahol tudás is van a megoldásra valamint döntési 

lehetőség is. Ilyenkor jól jöhetnek akár más pályázók, vagy pályázatmenedzseléssel 

foglalkozó szervezetek tapasztalatai. És persze itt is érvényes, mint mindenhol, 

hogy ha ráhatásunk van a dologra, akkor az a legjobb, ha a probléma elő sem áll, 

vagyis mindent megteszünk annak érdekében, hogy azok legyenek a 

költségtényezőink, amiknek az elszámolását beterveztük. 

12. Pénzügyi elszámolás 

Az eddigiek során is számtalanszor érintettük már a pénzügyi elszámolás kérdését, 

hisz mindennel összefügg. Erre tekintettel kell gondolkoznunk már a projekt 

tervezésekor, a pályázati anyag készítésekor is. Mindezek mellett van még néhány 

dolog, amit említenünk kell. 

Az egyik kérdés, a költségtételek. Ehhez kapcsolódóan arra érdemes figyelni, hogy 

ha a pályázatban például 1500 Ft/fő ellátást hagynak jóvá, akkor jelenjen meg a 

számlán ez a bontás is, így nem lesz probléma az elszámolással. 

Volt már szó róla, de megint kiemeljük, hogy olyanokra is figyelni kell, hogy a 

számlán a teljesítés ideje és számla kiállítás ideje között ne teljen el 15 napnál több. 

Lehet, hogy magától értetődőnek tűnik, de mégis egyik fontos tényező, hogy a 

pályázó nevére szóljon a számla, amivel el akar számolni. Ilyenkor nem szabad 

eltéveszteni, hogy az alapítvány vagy az egyház a vevő, esetleg a szövetség vagy 

valamelyik tagszervezet. 

További fontos tényező, amit szem előtt kell tartani, hogy a jóváhagyott 

költségvetéshez képest nem fogunk tudni magasabb összeggel elszámolni egyes 

tételenként sem, semmiképp, ha valami többe kerül, azt saját zsebből kell majd 

állnunk. Olyanra van esetleg lehetőség, hogy ha például kiderül, hogy digitalizálni 

kell néhány dokumentumot a támogatott projekt megvalósításához kapcsolódóan, 

aminek a költsége nem volt betervezve, de a pályázati támogatás kamatából 

fedezhető, akkor azt használhatjuk ilyen célra. 
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A pénzügyi elszámolás lehetséges buktatói 

A pénzügyi elszámolás készítése kapcsán vannak buktatók, amelyek veszélyt 

jelenthetnek, és van néhány olyan tényező, amit érdemes szem előtt tartani. 

1. A pályázat kiírója, az elszámolás befogadója a jól 

ellenőrizhető, bizonyíthatóan a célra fordított felhasználásban 

érdekelt 

Az egyik ilyen tényező, amit szem előtt kell tartani, az az, hogy amikor elszámolási 

probléma van, akkor nem velünk akar kitolni a pályázatkezelő, nem a pénzt akarja 

visszakérni, hiszen a pályázat kiírója, az elszámolás befogadója a jól ellenőrizhető, 

bizonyíthatóan a célra fordított felhasználásban érdekelt. Őt nem azon mérik, hogy 

mennyi pénzt fizettet vissza – sőt, ez valószínűleg nem túl jót jelentene számára 

sem - hanem azon, hogy eljut-e a megcélzott közönséghez az adott területre szánt 

támogatás, és az ott hasznosul-e. Ennek viszont úgy kell megtörténnie, hogy 

bármilyen ellenőrzés során ez jól alátámasztható legyen, ezért is kérik az alapos 

dokumentációját mindennek. Ez persze még nem zárja ki azt, hogy sokszor teljesen 

értelmetlen dolgokat követelnek a pályázótól, józan ésszel nehéz felfogni egy-egy 

követelmény értelmét. Itt arra akarjuk csak felhívni a figyelmet, hogy ilyen 

esetekben is arról van szó, hogy volt egy eredeti cél, a kitűzött célra fordított 

támogatási felhasználás, ehhez hozzárendeltek olyan eszközöket, amivel ezt 

ellenőrizni, kézben tartani tudják, és az ügyintéző már csak ezekkel az eszközökkel 

és nem az eredeti céllal dolgozik. Tehát, bár a támogatásnak a célra fordított 

felhasználását vajmi kevéssé jelzi az, hogy fénykép készült-e arról, hogy szelektív 

hulladékgyűjtés valósult-e meg a tréning helyszínén, ezt mégis számon fogják kérni 

rajtunk, mert az ügyintézőnek nincs mese, ki kell pipálnia ezt a pontot, mindenféle 

mérlegelési lehetőség nélkül. 

2. Az esetek többségében a pályázat kiírója „tanulja” a 

munkáját, nem többéves rutinokról van szó 

Érdemes szem előtt tartanunk, hogy újabb és újabb pályázati konstrukciók vannak – 

vagy változik a pályázatokat kezelő szervezet – aminek következtében az 

ügyintézők nem többéves rutinok alapján dolgoznak a pályázatkezelőknél sem. Volt 

rá példa, hogy amikor egy akkreditációs folyamat kapcsán kapott egy olyan kérdést 
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az ügyintéző, hogy válasz e-mailben mehet-e a kért megerősítés a hiánypótlási 

felhívás megérkezésére, visszakérdezett, hogy milyen megerősítés. Mentségére 

legyen mondva, szó nélkül elfogadta, amikor megkapta az ügyféltől a tájékoztatást, 

hogy az útmutató melyik pontjában szerepel ez. 

Már az is észrevehető fejlődést jelent, ha egy pályázati konstrukciót másodjára 

írnak ki, jó esetben sokkal kevesebb hibát tartalmaz mind a kiírás, mind az 

elszámolási folyamat, mint első körben. 

Ezekbe a tanulási folyamatokba sajnos olyanokat is bele kell értenünk, hogy ha 

változik az elszámolási folyamat (például nem kell feltétlenül beküldeni a 10.000 Ft 

alatti számlák és az azokhoz kapcsolódó kifizetési bizonylatok másolatát), akkor 

bizony előfordul, hogy abban az informatikai rendszerben, ahol ezt rögzíteni kell, 

nincs jól megoldva a kérdés. Ilyenkor érdemes kitartónak lenni, és ha állítja az 

ügyintéző, hogy márpedig az tökéletesen működik, akkor meg is várhatjuk a telefon 

végén, amíg kipróbálja (jól tud esni, amikor bocsánatot kér ezek után). Ez viszont 

olyat is jelent, hogy ha esetleg az utolsó pillanatra hagyjuk egy beszámoló 

elkészítését, ilyenek miatt még ki is csúszhatunk a határidőből, ami azért már a mi 

kockázatunk lesz. 

3. Az ügyintézés ügyintéző függő 

Nem meglepő módon, itt is érvényes az, hogy az ügyintézés ügyintéző függő. Egy jó 

nagy, legalább 1 évig tartó pályázati folyamatnál simán találkozhatunk 5-8 

ügyintézővel is, aki a pályázatunkért felel, úgyhogy rálátásunk lesz, hogy milyen 

különbözőségek vannak. Itt is lesznek olyanok, akik magas szakmai tudással, 

maximális segítőkészséggel tesznek meg mindent azért, hogy rendben menjen az 

elszámolásunk; és olyanok is, akik vég nélkül ismételgetnek abnormális elvárásokat, 

a világért sem ismernék el, ha hibáztak, és soha semmilyen érdemi segítséget nem 

adnak a megvalósításhoz. 

Bizony, előfordul olyan is, hogy a hiánypótlási felhívásra, amikor valamilyen 

dokumentumot kér az ügyintéző, nem írhatjuk azt, hogy „már beküldtük, csak meg 

kéne keresni”, hanem csak azt, hogy ekkor és ekkor küldtük el számukra az adott 

dokumentumot, de természetesen újra mellékeljük. 
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4. A nagy pályázatok kezelőinél nagy leterheltség, stressz, 

feszítő határidők, nagy fluktuáció a jellemző 

Ahhoz, hogy könnyebb legyen viselni ezeket a nehézségeket, segít, ha szem előtt 

tartjuk, hogy a nagy pályázatokkal foglalkozó szervezeteknél, az úgynevezett 

Közreműködő Szervezeteknél nagy leterheltség, stressz, feszítő határidő és nagy 

fluktuáció a jellemző. Ráadásul az ügyintézők is bizonytalanságban vannak; van, 

amikor lecserélődik a teljes vezetői gárda, és az újak, a kezdők, alig találnak olyan 

rutinos öreg rókákat, akikhez a kérdéseikkel fordulhatnának az ügyintézés kapcsán. 

Bár vannak ügyfelek, akik szerint a korrupció megelőzésének módja az ügyintéző 

csere, de ennek valószínűleg nem sok köze van a valósághoz. Egyrészt ezekben a 

pályázati folyamatokban nagyon nehéz elképzelni, hogy bárhol is korrupciós 

lehetőségek lennének, másrészt egyszerűen arról van szó, hogy nagyon gyorsan 

kiégnek a munkatársak és továbbállnak. 

13. Néhány tanács befejezésül 

A problémákat minél korábban kell kezelni! 

Gyakorlatilag minden egyes problémaforrás esetén elmondtuk, és most külön is 

megerősítenénk, hogy a problémákat minél korábban kell kezelni. Valóban vannak 

olyan élethelyzetek, amikor jó megoldási módszer, ha várunk, hátha megoldódik a 

gond, de a pályázatok kapcsán nem ez lesz a jellemző. Sokkal nagyobb lesz a 

mozgásterünk, ha rögtön hozzáfogunk a probléma kezeléséhez, amint értesülünk 

róla. Ha például olyan számlát kapunk, amit 16 nappal a teljesítés után állítottak ki, 

és így akarjuk beküldeni elszámolásra, akkor egyszerűen nem fogjuk tudni rögzíteni 

a rendszerben. Viszont, ha a számla átadásakor észrevesszük a problémát, van 

lehetőség beszélni a számla kiállítójával, és a számla módosítását kérni, még 

mielőtt bármi történne vele. 

Légy bátor, pályázz és nyerj! 

Az eddigiekben igyekeztünk feltárni a pályázatok, mint forrásszerzési mód által 

nyújtott lehetőségeket, a veszélyeket, és hasznos tanácsokkal szolgálni a sikeres 

pályázás és pályázat megvalósítás és elszámolás érdekében. 
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Amit most mindebből, zárásként ki szeretnénk emelni, az az, hogy mindenképpen 

érdemes a pályázatokat, mint forrásszerzési lehetőséget számba venni. Sőt, a 

tapasztalataink alapján kifejezetten azt látjuk, hogy azok a területek, amelyek egy 

gyülekezet vagy egy keresztény szervezet életében fontosak (pl. ifjúság segítése, 

házastréning, baba-mama Klubok, női körök, nagyobb rendezvények), mind 

olyanok, amelyekre jó eséllyel lehet keresni pályázati támogatást. 

A sikeres pályázáshoz két területen kell jónak lenni, amelyek az alábbiak. 

Jól kitalált és átgondolt projektek, valamint jól megértett 

és reagált kiírói szándék 

Az egyik kulcsa a sikeres pályázatnak, hogy pontosan tisztában legyünk a pályázat 

kiírójának szándékával, arra reagáljunk pályázatunkkal. Mind a sikeres pályázat, 

mind a sikeres megvalósítás feltétele a jól kitalált és átgondolt projekt. 

Megfelelő szervezeti háttér és csapatmunka 

A másik kulcs a sikeres pályázás és sikeres megvalósítás érdekében, hogy legyen 

meg a megfelelő szervezeti háttér, a szükséges csapatmunka. Azt, hogy ez 

konkrétan mit jelent, mindig a pályázati lehetőség és a pályázó szervezet jellege 

fogja meghatározni. Ha például egy gyülekezet szeretne pályázni egy baba-mama 

Klub programjára, tökéletes szervezeti hátteret jelent, amikor a lelkész felesége, aki 

egyébként is kézben tartja a baba-mama Klub ügyeit, egyezteti a pályázáshoz 

szükséges döntéseket férjével (tökéletes csapatot alkotva), majd elkészíti a 

pályázatot, amiben esetleg besegít egy olyan gyülekezeti tag, aki a munkahelyén 

pénzügyekkel foglalkozik. 

Ugyanakkor, lehet, hogy a megfelelő szervezeti hátteret és csapatmunkát az jelenti, 

ha van a szervezeten belül felelőse a szakmai megvalósításnak, van pénzügyi 

vezető, aki tudja kezelni a pénzügyi kérdéseket, a szervezet vezetője hozza meg a 

döntéseket és van egy külsős is, aki a pályázat elkészítéséért, majd a nyertes 

pályázat esetén a teljes pályázatmenedzsmentért felel. Ebben az esetben a 

csapatmunka közöttük valósul meg, és ez a felállás lesz nélkülözhetetlen a sikerhez. 

Már az előkészítésnél érezhető lesz, ha valahol hiányzik erőforrás, és ugyanígy, 

látszani fog, ha megfelelő a szervezeti háttér a pályázati lehetőség kezeléséhez. 
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Zárásként egy jó tanács: Ünnepeljük meg, amikor nyerünk, adjunk hálát Istennek és 

örüljünk együtt! Nagyon fontos ezért megállni egy pillanatra, mielőtt belevetnénk 

magunkat a nagy munkába! 
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MELLÉKLETEK 
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1. MELLÉKLET 

1.) Irodalom és forrásjegyzék 

25 módszer az emberek megnyerésére - Hogyan érjük el, hogy mások 

főnyereménynek érezzék magukat - John C. Maxwell, Les Parrott ▪ Bagolyvár 

Könyvkiadó  

77 tanulságos történet vezetőkről, coachoktól és tanácsadóktól ▪ Manager 

Könyvkiadó  

A bennünk rejlő vezető - Allan J. Cox - HVG Kiadó, 2009. 

A csapatjátékos 17 nélkülözhetetlen tulajdonsága - John C. Maxwell ▪ Bagolyvár 

Könyvkiadó  

A holtponton ne add fel! - Seth Godin ▪ HVG Kiadó  

A projektfinanszírozás alapjai - E. R. Yescombe ▪ Panem Könyvkiadó 

A rendezvényszervezés nagykönyve - Események szervezése és menedzselése - 

kezdőknek és haladóknak - Judy Allen ▪ Akadémiai Kiadó  

A stratégiaközpontú szervezet - David P. Norton, Robert S. Kaplan ▪ Panem 

Könyvkiadó  

A tökéletes megbeszélés. 33 módszer, hogyan legyünk hatékonyak és 

eredményesek - Glenn Parker, Robert Hoffmann ▪ HVG Kiadó  

Az adakozó - avagy miért igaz az, hogy "Aki ad, sokkal többet kap vissza?" 

Menedzser észjárás sorozat 3. - Bob Burg, John David Mann ▪ Pongor Publishing 

Üzleti Kiadó  

Az örömteli szervezet - Lövey Imre – Manohar S. Nadkarni - HVG Kiadó, 2008. 

Az ügyfél sikere a mi sikerünk! Gyakorlati útmutató értékesítőknek, tanácsadóknak 

Mahan Khalsa, Randy Illig ▪ HVG Kiadó  

Az üzletkötés iskolája - Frank Bettger ▪ Bagolyvár Könyvkiadó 

Bevezetés A Piackutatásba - Veres-Hoffmann-Kozák - Akadémiai Kiadó 
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Cash Flow tervezés - Dr. Pucsek József - Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai 

Rt. 1999. 

Coaching - A vezetői szerep és feladat tudatosítása - Mary Beth O’Neill, HVG Kiadó, 

2008. 

Coaching a gyakorlatban. Személyes tanácsadás - Vezetők szakszerű kísérése, 

támogatása ▪ Beehive Consulting, Human Telex Consulting  

Csapatjáték - Blair Singer, Bagolyvár Könyvkiadó 

Csodalámpa, Célkitűzési könyv azoknak, akik utálnak célokat kitűzni - Keith Ellis 

Bagolyvár Könyvkiadó, 2006. 

Énmárka - John Purkiss - David Royston-Lee, HVG Kiadó, 2010. 

Ezerarcú coaching - 2007/2008 - Baracskai Zoltán, Mérő László, Velencei Jolán ▪ 

Üzleti-Coach Alumni Egyesület  

Hatékony vezetés - Chris Roebuck ▪ Scolar Kiadó  

Hogyan adjunk el bármit bárkinek - Joe Girard ▪ Bagolyvár Könyvkiadó  

Hogyan éljünk vezetőként teljes életet? - Dale H. Burke ▪ Alexandra Kiadó  

Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? - Neményiné Gyimesi Ilona ▪ Akadémiai 

Kiadó  

 Illem, etikett, protokoll - Dr. Sille István ▪ Akadémiai Kiadó  

Kell egy csapat! A sikeres együttműködés öt akadálya - Patrick Lencioni ▪ HVG Kiadó  

Költségmenedzsment - Andrew Wileman, HVG Kiadó, 2009. 

Kríziskommunikácó.  A válságkezelés és reputációmenedzsment PR-stratégiái - 

Peter Frans Anthonissen ▪ HVG Kiadó  

Meggyőzés mesterfokon - Bob Burg ▪ Bagolyvár Könyvkiadó  

Menedzsment, ha számít a hit Keresztény társadalmi elvek a modern korban - 

Helen J. Alford, Michael J. Naughton ▪ Kairosz Kiadó  
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Mentorálás 101. Amit minden vezetőnek tudnia kell - John C. Maxwell ▪ Bagolyvár 

Könyvkiadó  

Merj nemet mondani - és juss el az igenig! - Jim Camp, HVG Kiadó, 2008. 

Mi mozgatja az embereket? Az érdekek, ne pedig a logika nyelvét beszéld - Cavett 

Robert ▪ Bagolyvár Könyvkiadó  

Mikor mondjunk nemet, és hogyan - avagy út az önbecsüléshez - Alexander 

Oakwood ▪ Bagolyvár Könyvkiadó  

Minden marketinges (hazudik) sztorizik - Egy jó történettel minden eladható - Seth 

Godin ▪ HVG Kiadó  

Módszertani kézikönyv coachoknak és coachingszemléletű vezetőknek I. 150 

coachingeszköz esetleírásokkal - Komócsin Laura ▪ Manager Könyvkiadó  

MOTIVÁCIÓ 3.0 Ösztönzés másképp - Daniel H. Pink, HVG Kiadó, 2010. 

Pályázatírás az Európai Unióban - Havas Katalin, Új Mandátum Könyvkiadó, 2005. 

Projekt? Örömmel! - Roland Gareis, HVG Kiadó 2007. 

Projektfejlesztés, pályázatírás és projektmenedzselés - Haraszti István - Huber Béla - 

Orosz Beáta. Corvinus Kiadó, 2005. 

Projektmenedzsment - Eric Verzuh, HVG Kiadó, 2006. 

Projektmenedzsment - Peter Hobbs - Scolar Kiadó 

Projektportfólió-menedzsment - Project Management Institute - Akadémiai Kiadó 

Projektszponzorálás - Alfonso Bucero - Randall L. Englund - Akadémiai Kiadó Zrt. 

2009. 

Sikeres tárgyalástechnika - David Oliver ▪ Manager Könyvkiadó  

Szólótól a szimfóniáig - Amit a vállalatok a zenekaroktól tanulhatnak - Christian 

Gansch ▪ Lexecon Kiadó  

Tettvágy - Változásmenedzsment stratégiai vezetőknek - John P. Kotter, HVG Kiadó  
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Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika - Hofmeister-Tóth Ágnes, Mitev Ariel 

Zoltán ▪ Akadémiai Kiadó  

Üzletkötő-kalauz - Dale Carnegie, Bagolyvár Könyvkiadó  

Végig is csinálod? - avagy hogyan fejezz be mindent, amibe belekezdtél? - 

Célmegvalósító sorozat 2. - Steve Levinson, Pete Greider, Pongor Publishing Üzleti 

Kiadó  

Vezetés magasabb szinten - Ken Blanchard, HVG Kiadó, 2010. 

Vezetői dilemmák – John Storey, Graeme Salaman, Akadémiai Kiadó  

Vezetői készségek – John Adair, Manager Könyvkiadó 

  

http://www.polc.hu/konyv/vegig_is_csinalod__avagy_hogyan_fejezz_be_mindent_amibe_belekezdtel/711865/
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2/1. MELLÉKLET 

2/1. Vallásszociológiai felmérés – hosszabb verzió 

I. Személyi háttér 

 

1. Neme:  férfi  nő 

 
2. Életkora:   ............  év 
 

3. Foglalkozása:  tanuló 

  fizikai munkát végez 

  szellemi munkát végez 

  alkalmi munkát végez 

  munkanélküli 

 

4. Iskolai végzettsége:  felsőfokú diploma 

  középfokú végzettség, érettségi 

  alapfokú 

 

5. Családi állapota:  eltartott 

  egyedül élő / elvált  

  családos 

 

6. Szülői háttere:  teljes család 

  elvált szülők 

  nevelő szülők 

 

7. Anyagi háttere:  jó anyagi körülmények 

  átlagos anyagi körülmények 

  rossz anyagi körülmények 

  létminimum alatt 
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8. Mivel tölti szabadidejét  családdal 

(több válasz is lehetséges):  barátokkal 

  otthon 

  televiziózás / filmnézés 

  számítógép mellett, pl.  
       internettel, játékkal 

  valamilyen klubhoz, csoporthoz 
  tartozik 

  olvasással 

  van konkrét hobbija 

  utazással 

  ismerkedéssel  

  szórakozással, bulizással 

  sportol 

  más egyébbel 

 

II. Világnézeti háttér 

 

9. Hisz-e Isten létezésében?  egyáltalán nem 

  nem foglalkoztat 

  néha igen, néha nem 

  határozottan igen 

 

10. Hisz-e természetfeletti létezésében?  egyáltalán nem 

  nem foglalkoztat 

  néha igen, néha nem 

  határozottan igen 
 

11. Mi irányítja az ember életét?  a sors vagy körülmények 

  Isten 

  az ember saját maga 
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12. Létezik-e élet a halál után?  igen: menyország és pokol 

  igen: reinkarnáció 

  igen: de nem tudom, milyen lesz 

  nem: a halállal vége mindennek 

  nem érdekel, hogy mi lesz a  
  halál után 
 
13. Mely világnézet áll a legközelebb önhöz:  

  ateizmus 

  keresztyénség 

  keleti vallások 

  modern életfilozófiák  

  (pl. dianetika, agykontroll) 

  az „élj a mának” filozófiája 

  nincs semmiféle életfilozófiám 
  
 más: …………………………………………… 
 …………………………………………………… 
 
14. Jelölje meg a HÁROM legfontosabb felsorolt értéket a saját életére nézve: 

  boldog családi élet 

  béke 

  anyagi jólét 

  önmegvalósítás 

  karrier, siker 

  hit 

  önállóság 

  szerelem 

  érdekes, dinamikus élet 

  üdvözülés 

  tudás, tanulás 

  valami maradandó alkotása 
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III. Vallással és egyházzal kapcsolatos kérdések 

 

15. Milyen vallásúnak tartja saját magát:  ateista 

  katolikus 

  református 

  evangélikus 

  más protestáns felekezetű 

  izraelita 

  valamely keleti vallás tagja 

  nem tudom 
  
 más: ……………………………….............. 
 

16. Mennyire tartja vallásosnak magát?  határozottan nem 

  nem, de nyitott és érdeklődő 

  a maga módján vallásos 

  igen, gyakorló vallásos életet él 
 

17. Vallásosan nevelték-e a szülei?  igen 

  nem 

 

18. Melyik igaz önre?  semmilyen vallásos nevelést  
  nem kapott 

  elsőáldozó volt 

  bérmálkozott 

  konfirmált 

  bemerítkezett 
  

19. Hisz-e egy élő, személyesen  nem 

megismerhető Istenben?  bizonytalan vagyok 

  igen 
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20. Minek tartja a Bibliát?  irodalmi műnek 

  történelmi műnek 

  mitológiának 

  etikai szabálygyűjteménynek 

  Isten beszédének 
 

21. Kinek tartja Jézus Krisztust?  történelmi személynek 

  kitalált személynek 

  Isten Fiának, az ember  
  Megváltójának 
 

22. Olvas-e Bibliát?  nem, mert nincs Bibliám 

  nem érdekel a Biblia 

  néha 

  sokszor 

  rendszeresen, minden nap 

 

23. Jár-e istentiszteletre?  soha 

  csak ünnepekkor 

  rendszertelenül igen 

  rendszeresen 
 

24. Szokott-e imádkozni?  soha 

  ritkán 

  sokszor 

  rendszeresen 
 
25. Ön szerint mi jellemző a vallásra? (többet is be lehet jelölni) 

  fogalmam sincs, mire jó a vallás 

  ma már túlhaladott, a modern  

  embernek nincs szüksége rá 

  csak a gyámoltalanoknak való 

  tudatlanságban tart 
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  megkötözöttségekkel jár 

  elveszi az élet örömét és  
  élvezetét 

  valahová lehet tartozni általa 

  a halálnak értelmet ad 

  bajban vigaszt nyújt 

  az életnek értelmet ad 

  belső lelki békességet ad 

  üdvösséget ad 
 

26. Kitől hall a vallásról?  szülőktől / gyermekektől 

  nagyszülőktől 

  testvértől 

  baráttól, ismerősöktől 

  paptól, lelkésztől 

  iskolában 

  utcán 

  médiából 

  senkitől 
 
27. Ön szerint szüksége van-e ennek a világnak hívő emberekre, egyházakra? 

  egyáltalán nincs 

  semmi nem változik attól, hogy  

  vannak 

  igen 
 
28. Ön szerint milyen a hívő emberek élete a nem hívőkéhez képest? 

  jobb 

  ugyanolyan 

  rosszabb 
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29. Ön mit hiányol a mai keresztyén emberek / egyházak életéből (több 
válasz is lehetséges)? 

  a hitelességet 

  a nyitottságot, befogadást 

  a haladást  a korral 

  a világ mindennapos életében  
  való részvételt 

  a konkrét lelki segítséget a  

  szükségben lévők felé 

  a konkrét fizikai/anyagi segítséget a  

  szükségben lévők felé 

 
 más egyebet: ................................. 
 ......................................................... 
 ......................................................... 
 
30. Ön mit vár a keresztyén emberektől / egyházaktól (több válasz is 
lehetséges): 

  azt, hogy felismerhetők  
  legyenek 

  azt, hogy úgy éljenek, ahogyan  

  beszélnek 

  szeretetet 

  útmutatást 

  konkrét segítséget 

  hogy meghallgassák és  

  beszélgessenek önnel Istenről 

  imádságot 

  példamutatást 

 
 más egyebet: .................................. 
 ......................................................... 
 ......................................................... 
 
  



 
417 

31. Ön szerint a vallás, a hit tud-e változtatni ezen a világon? 

  semmit 

  nem sokat 

  igen 
 
32. Mit gondol, a vallás, a hit tudna-e változtatni az ön életén? 

  semmit 

  nem sokat 

  azt hiszem, igen 

 
33. Elégedett-e az életével, vagy szeretne változni? 

  elégedett vagyok az életemmel 

  az élet sodrásában élek,  
  állandóan változok 

  szeretném, ha más lehetne az  

  életem 
 
34. Szeretne-e hívő, gyülekezetbe járó emberré válni?  

  igen: talán ez lenne a megoldás  
  az életemre 

  igen: de nem most 

  nem hiszem, hogy ez tenne  
  boldoggá 

  egyáltalán nem 
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2/2. MELLÉKLET 

2/2. Vallásszociológiai felmérés – rövidebb verzió 

 

Neme:  O FÉRFI  
 O NŐ  
 
Életkora: O fiatal  O középkorú  O idős 
 

 
1. Hisz Isten létezésében? O egyáltalán nem 
 O nem foglalkoztat 
 O néha igen, néha nem 
 O határozottan igen 
 
2. Mi irányítja az ember életét? O a sors vagy körülmények 
 O Isten 
 O az ember saját maga 
 
3. Létezik élet a halál után? O igen: mennyország és pokol 
 O igen: reinkarnáció 
 O igen: de nem tudom, milyen lesz 
 O nem: a halállal vége mindennek 
 O nem érdekel, hogy mi lesz a halál  
  után 
 
4. Mely világnézet áll a legközelebb önhöz:  
 O ateizmus 
 O keresztyénség 
 O keleti vallások 
 O modern életfilozófiák (pl. dianetika,  
  agykontroll) 
 O az „élj a mának” filozófiája 
 O nincs semmiféle életfilozófiám 
 
 más: ……………………………………………….. 
 
5. Hisz-e egy élő, személyesen O nem 
megismerhető Istenben? O bizonytalan vagyok 
 O igen 
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6. Minek tartja a Bibliát? O irodalmi műnek 
 O történelmi műnek 
 O mitológiának 
 O etikai szabálygyűjteménynek 
 O Isten beszédének 
 
7. Kinek tartja Jézus Krisztust? O történelmi személynek 
 O kitalált személynek 
 O Isten Fiának, az ember  
  Megváltójának 
 
8. Ön szerint mi jellemző a vallásra?  O fogalmam sincs, mire jó a vallás 
    (többet is be lehet jelölni) O ma már túlhaladott, a modern  
  embernek nincs szüksége rá 
 O csak a gyámoltalanoknak való 
 O tudatlanságban tart 
 O megkötözöttségekkel jár 
 O elveszi az élet örömét és élvezetét 
 O valahová lehet tartozni általa 
 O a halálnak értelmet ad 
 O bajban vigaszt nyújt 
 O az életnek értelmet ad 
 O belső lelki békességet ad 
 O üdvösséget ad 
 
9. Ön szerint szüksége van-e ennek a világnak hívő emberekre, egyházakra? 
 O egyáltalán nincs 
 O semmi nem változik attól, hogy  
  vannak 
 O igen 
 
10. Ön szerint milyen a hívő emberek élete a nem hívőkéhez képest? 
 O jobb 
 O ugyanolyan 
 O rosszabb 
 
11. Ön mit hiányol a mai keresztyén emberek / egyházak életéből (több válasz is 
lehetséges)? 
 O a hitelességet 
 O a nyitottságot, befogadást 
 O a haladást a korral 
 O a világ mindennapos életében való  
  részvételt 
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 O a konkrét lelki segítséget a  
  szükségben lévők felé 
 O a konkrét fizikai/anyagi segítséget a  
  szükségben lévők felé 
 
 más egyebet: ..................................... 
 .............................................................. 
 .............................................................. 
 
12. Ön mit vár a keresztyén emberektől / egyházaktól (több válasz is lehetséges): 
 O azt, hogy felismerhetők legyenek 
 O azt, hogy úgy éljenek, ahogyan  
  beszélnek 
 O szeretetet 
 O útmutatást 
 O konkrét segítséget 
 O hogy meghallgassák és  
  beszélgessenek önnel Istenről 
 O imádságot 
 O példamutatást 
   
 más egyebet: ...................................... 
 .............................................................. 
 .............................................................. 
 
13. Ön szerint a vallás, a hit tud-e változtatni ezen a világon? 
 O semmit 
 O nem sokat 
 O igen 
 
14. Mit gondol, a vallás, a hit tudna-e változtatni az ön saját életén? 
 O semmit 
 O talán igen 
 O azt hiszem, igen 
 
15. Elégedett az életével, vagy szeretne változni? 
 O elégedett vagyok az életemmel 
 O az élet sodrásában élek, állandóan  
  változok 
 O szeretném, ha más lehetne az  
  életem 
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16. Szeretné-e Istent személyesen megismerni? 

 O igen: talán ez lenne a megoldás az  
  életemre 
 O igen: de nem most 
 O nem hiszem, hogy ez tenne  
  boldoggá 
 O egyáltalán nem 
  



 
422 

3. MELLÉKLET 

3.) Szponzori kockázatelemzés 

A kockázatelemző kérdőív forrása: Randall L. Englund – Alfonso Bucero: 

Projektszponzorálás című könyvének (Akadémiai Kiadó, 2009.) 178-184. oldalán 

közölt szponzori kockázatértékelő kérdőív. 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: 

1. Minden kérdést értékeljen 1-5 között az alábbiak szerint: 

1. határozottan nem értek egyet a kijelentéssel 

2. bizonyos szempontból egyetértek, de nem teljesen 

3. nem értek egyet vele, de nem is ellenzem 

4. nagy részben egyetértek 

5. határozottan egyetértek 

2. Számolja ki az egyes kérdéscsoportok átlagát (az összes pontszám összege 

elosztva a kérdések számával 

3. Szorozza meg mind a nyolc terület értékét, hogy megkapja a kockázatelemzési 

pontszámot, és ez alapján határozza meg a kockázati tartományt: 

 jelentős kockázat:   20-40 pont 

 közepesen erős kockázat:  41-70 pont 

 alacsony kockázat:   71-100 pont 

4. Rajzolja meg a pókháló-diagrammot, hogy lássa a kockázat fő területeit 

1. Motiváció a projekttel kapcsolatosan 

|___| Valóságos és meggyőző szükséglet van a projektcél iránt 

|___| Jelentős probléma marad megoldatlanul a szervezetben vagy a 

célcsoportban, vagy jelentős probléma alakul ki, ha a projekt nem valósul meg vagy 

sikertelen lesz 
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|___| A jelenlegi helyzettel kapcsolatos elégedetlenséget érzékeli mind a szervezet, 

mind a „célpiac” 

|___| A változás és a projektcél sürgető szükségességét minden érintett felismerte 

és a fontosságát elismerte 

|___| A projekt megvalósításának ára minden érintett számára elfogadható és 

vállalható, nem veszélyezteti sem a szervezet, sem a célcsoport biztonságát és 

hosszú távú, széleskörű érdekeit 

ÖSSZES PONTSZÁM: |___| 

2. Elkötelezettség a projekt iránt 

|___| Az erőforrások, az idő, a pénz, a megfelelő szakmai háttér és emberanyag a 

szervezet rendelkezésére áll a projekt sikeres megvalósításához 

|___| A szervezet vezetősége és a szponzor is nyilvánosan elkötelezte magát a 

projekt mellett 

|___| A szponzor megfelelően magas szinten helyezkedik el a vezetőségen belül 

ahhoz, hogy a projekt szponzorálásához szükséges döntési hatáskörrel 

rendelkezzen 

|___| A projektet megvalósító szervezetet illetve annak csoportját a projekt 

kedvezményezettjei minden szempontból hitelesnek tartanak és elfogadnak 

|___| Minden fél (vezetőség, szponzor, projektvezető és projekt-team) tisztában 

van a felelősségeivel és vállalja is azokat 

|___| A szervezeten belül megvalósult egy vezetői koalíció – vagyis más vezetők is 

támogatják a projektet illetve a szponzort 

ÖSSZES PONTSZÁM: |___| 

3. A projekt céljainak elfogadottsága 

|___| Szoros a kapcsolat a missziós projekt célja és a gyülekezet / szervezet 

küldetése között 
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|___| A projekt célját és az általa létrehozott változást / eredményeket az azt 

megvalósító és a cél megvalósulásából profitáló emberek pozitív módon tudják 

hozzákapcsolni a saját személyes céljaikhoz 

|___| A projektnek pontosan körülírható, konkrét, mérhető célja van, amelyet 

minden érintett megértett és magáénak is vall 

|___| A projektcélt erős és hiteles vezetőség támogatja, képviseli és ellenőrzi 

|___| A cél meghatározása világos, meggyőző és ösztönző 

ÖSSZES PONTSZÁM: |___| 

4. A projekt kulturális beágyazódása 

|___| A projekt jól igazodik a szervezet kultúrájához 

|___| A megvalósítás módja megfelel a szervezet kultúrájának 

|___| A szervezeti kultúra erősíti és támogatja a projektcél elérését  

|___| A korábbi, ehhez hasonló projektcélokat jól fogadták és jól kezelték a 

szervezetben 

|___| A szükséges döntéseket időben hozzák és hajtják végre 

|___| A szervezet vezetőségére és a projektben érintettekre jellemző az egymás 

iránti magas fokú bizalom és őszinteség 

ÖSSZES PONTSZÁM: |___| 

5. Szervezeti összehangoltság 

|___| A projekt erőforrás szükséglete összhangban áll a szervezet által biztosítható 

erőforrásokkal 

|___| Minden résztvevő (a vezetők, a megvalósítók és a kedvezményezettek) 

elegendő mértékű és megfelelő irányú / minőségű „jutalmazásban” részesül ahhoz, 

hogy teljes elkötelezettséggel álljon a projektcél mellé. Ez a jutalmazás lehet 

honorárium, megbecsülés, szükségbetöltés, presztízs, előrelépés, fejlődés, anyagi, 
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lelki, szellemi – valóságos és konkrét pozitív gyümölcse és eredménye, ilyen 

értelemben „jutalma” a projektcél megvalósulásának 

|___| A szervezet és a szervezet által fenntartott többi projekt támogatja a jelen 

projekt fenntarthatóságát 

|___| A projektcél megvalósulásának következményeivel és utóhatásával mindenki 

tisztában van, és a változásokra pozitív várakozással felkészült 

|___| A vezetőség hozzáállása, tettei és módszerei támogatják a projektcél elérését 

|___| A szervezeten belüli stressz – beleszámolva azt is, amit a projekt 

megvalósítása tesz hozzá az alapértékhez – kezelhető mértékű, vagyis a projekt 

nem veszélyezteti a szervezet és/vagy a szervezet által futtatott többi projekt 

egyensúlyát 

ÖSSZES PONTSZÁM: |___| 

6. Kommunikáció 

|___| A szervezet világos kommunikációs módszerekkel és jól kommunikáló 

vezetőkkel rendelkezik 

|___| A szervezetben megfelelő és hatékony kommunikációs csatornák léteznek, 

amelyek minden érintettet időben és biztonságosan elérnek 

|___| A kommunikáció tartalma egyértelmű, mindenki számára érthető 

|___| A kommunikáció nyílt, őszinte, hiteles és bizalommal teljes 

|___| A projekttel kapcsolatos mindennemű információáramoltatás – 

kommunikációs szinten is – olajozottan működik, lehet számítani és építeni rá 

ÖSSZES PONTSZÁM: |___| 

7. Változásmenedzsment 

|___| Van megfelelő időkeret a változások biztonságos és hatékony 

végigvezetésére 
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|___| A projekt tartalmazza az átmenetre vonatkozó szervezeti, folyamati, emberi, 

forrásoldali és technikai dimenziókat is 

|___| A projekt-terv tartalmazza az átmenet mérhető részeredményeit és 

viszonyítási pontjait is 

|___| A potenciális kockázatokat és problémalehetőségeket felmérték, az 

elhárításukra és kezelésükre felkészültek 

|___| A megvalósítás össze van hangolva a változásokkal – időben, költségekben, 

módszerekben 

ÖSSZES PONTSZÁM: |___| 

8. Képességek, készségek és erőforrások 

|___| A projekt megvalósítói megfelelő képességekkel és készségekkel 

rendelkeznek a folyamat sikeres véghezviteléhez 

|___| Az érintettek rendelkeznek a szükséges ismeretanyaggal, forrásokkal, 

eszközökkel, minden szükséges feltétel a rendelkezésükre áll 

|___| Minden résztvevő érti és elfogadta a saját szerepét a projekt 

megvalósításában 

|___| Alkalmas mentorok, coach-ok, megfelelő szponzor áll rendelkezésre, hogy a 

projekt-teamet támogassák a megvalósításban 

|___| A csapatmunka kifejezetten fejlett és támogatott a szervezeten belül, és ez 

jellemző a projekt-teamre is 

|___| Minden résztvevőben megvan az empowerment, vagyis a felhatalmazottság 

érzete – azaz tisztában van a saját felelősségével és lehetőségeivel, és van 

lehetősége megvalósítani mindazt, amit a projektcél érdekében szükségesnek lát 

ÖSSZES PONTSZÁM: |___| 
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Radar-diagramm 
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Az APCSEL29 küldetése és szolgálata 

Az APCSEL29 célkitűzése a lelkészek, gyülekezeti és szolgálati vezetők és a 

misszióért elkötelezett aktív gyülekezeti tagok, valamint a helyi gyülekezetek 

támogatása a saját missziós munkáikban, elsősorban szemléletformálás és szakmai 

háttér- és eszköztár felépítésével illetve biztosításával. 

Hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus üzenetének ma, a 21. század posztkeresztény 

információs társadalmában is ugyanúgy megvan a hatalma és lehetősége arra, hogy 

az élő Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal bennünket kapcsolatba és 

harmóniába hozzon. Hiszünk abban is, hogy ennek eszköze a mai kereszténység, a 

helyi gyülekezetek és a benne élő hívő emberek. 

Azonban látjuk azt a távolságot és szakadékot, amely az egyházat elválasztja a mai 

kortól, és a mai emberektől. Szeretnénk azon munkálkodni, abban segíteni és azért 

dolgozni, hogy ennek a szakadéknak az áthidalásában, a lemaradás behozásában mi 

is – sok más hívő ember és szervezet mellett – eszközökké válhassunk. Abban 

hiszünk, hogy a Bibliában, a Krisztus megváltásában való hit, és annak megélése 

nem maradi, nem elavult, nem hiteltelen, nem erőtlen – és nem is kell, hogy annak 

látszódjon. Célunk, hogy olyan „kereszténységet” építsünk, amely a ma embere 

számára érdekes, vonzó, hiteles, aktuális, autentikus, valós megoldásokat közvetítő, 

otthonos életközösséggé válhasson, amely ténylegesen hozzájárulhat nem csak az 

üdvösség elnyeréséhez is, de a földi élet minőségének javításához, 

tartalmasságához, értelmességéhez és értékéhez. 

Hiszünk abban, hogy használhatjuk, sőt, használnunk kell a „világi” tudományokat 

missziómunkánk és gyülekezetépítésünk mindennapjaiban! Keressük az értéket 

bennük, és amit lehet, amit tudunk, igyekszünk alkalmazni, beépíteni, megszentelni 

és a gyülekezeteink hatékonyabbá tételére, illetve az emberek testi-lelki-szellemi 

növekedésének szolgálatába állítani. 

Olyan gyülekezetekről álmodunk, amelyek a társadalom, a kultúra, a gazdaság 

motorjai és építőkövei, ahol emberek élete változhat meg, épülhet fel, nyerhet 

értelmet és teljesedhet be boldogságban, prosperitásban, hasznosságban. Ezekben 

szeretnénk szolgálni a gyülekezetek vezetőit és aktív, szolgáló tagjait tudásunk, 

tehetségünk és lehetőségeink szerint. 
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Legfontosabb jellemzői tevékenységünknek: 

 a posztkeresztény, multikulturális szemlélet, 

 a biblikus, alkalmazás- és megoldásorientált hozzáállás, 

 és a magas technológiai és szakmai színvonal, 

 felekezet- és kegyességmentes, nyitott kapcsolatrendszer: mindenkit 

örömmel szolgálunk, aki megtisztel azzal, hogy hozzánk fordul 

Alapvető céljaink: 

 a professzionális vezetéstudományok, 

 az internetes és technológiai ismeretek, módszerek és eszközök, 

 a PR és a marketing tudatos alkalmazása és beépítése anyagainkba és 

szolgálatainkba, 

 illetve mindezek továbbadása és beépítése a keresztény vezetők, 

gyülekezetek szemléletébe és életébe. 

Tevékenységeink: 

 keresztény adatbázisok és szakmai háttérforrások felépítése és biztosítása 

 külföldi kiadók, magazinok, portálok és missziós szervezetek hazai 

képviselete, anyagaik publikálása 

 vezetőképző tréningek és anyagok létrehozása és működtetése 

 online képzések működtetése 

 coaching, tanácsadás 

 keresztény szakmai- és közösségi háló felépítése 

 honlapkészítés 

 gyülekezetek, keresztény szervezetek online arculatának és PR-

tevékenységének kialakítása 

 online és offline marketing tréningek és eszközök biztosítása 

 szakmai konferenciák szervezése 

 kiadói tevékenység 
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Ha bármiben segíthetünk, készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeinken: 

Honlapunk: www.apcsel29.hu 

Email: ugyfelszolgalat@apcsel29.hu vagy apcsel29@gmail.com  

 

http://www.apcsel29.hu/
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