
Forrásteremtési eszközök ár-érték aránya 
/a Forrásteremtési kézikönyv melléklete/ 

 

- 
Szükséges-e 

civil 
szervezet? 

Szükséges soft skillek 
Szükséges tapasztalat 

területe 

Szükséges 
munkacsoport 

mérete 

Projektidőszak 
hossza 

Rizikófaktor 
Jellemző várható 

bevétel 

Pályázat 
általában igen, 
de van kivétel 

csapatmunka, önálló munka, 
kommunikációs készség, 
tervezés, rugalmasság, 
meggyőzés, bemutatás, 

kreativitás, lelkesedés, vezetői 
készség, határidők betartása, 

projektmenedzsment, delegálás, 
kitartás 

pénzügy, 
projektmenedzsment, 

programszervezés, 
adminisztráció 

kicsi (1-3 fő) hosszú (3-5 év) magas 100.000 - 4.000.000 

SZJA 1% igen 

csapatmunka, együttműködés, 
önálló munka, kommunikációs 
készség, tervezés, rugalmasság, 

meggyőzés, bemutatás, 
történetmesélés, vizuális 

kommunikáció, kreativitás, 
innováció, lelkesedés, vezetői 
készség, határidők betartása, 

projektmenedzsment, delegálás, 
kitartás 

pénzügy, kommunikáció és 
marketing, 

projektmenedzsment, 
adminisztráció, 

vizuális/grafikai tervezés, 
partnerkapcsolatok ápolása 

közepes (3-4 fő) hosszú (1-5 év) közepes 50.000 - 1.000.000 

Tagdíj nem             

Részvételi díj nem             

Szolgáltatásból 
származó 
bevétel 

igen             

Közösségi 
adománygyűjtés 
(crowdfunding) 

igen/nem 
(felülettől 

függ) 

csapatmunka, együttműködés, 
önálló munka, kommunikációs 

készség, szervezőképesség, 
logisztika, tervezés, rugalmasság, 
empátia, meggyőzés, bemutatás, 

történetmesélés, vizuális 
kommunikáció, kreativitás, 

innováció, lelkesedés, vezetői 
készség, határidők betartása, 

projektmenedzsment, delegálás, 
kitartás 

kommunikáció és 
marketing, 

projektmenedzsment, 
adminisztráció, 

vizuális/grafikai tervezés, 
partnerkapcsolatok ápolása 

kicsi (1-3 fő) rövid (30-90 nap) közepes 100.000 - 1.000.000 (+) 



- 
Szükséges-e 

civil 
szervezet? 

Szükséges soft skillek 
Szükséges tapasztalat 

területe 

Szükséges 
munkacsoport 

mérete 

Projektidőszak 
hossza 

Rizikófaktor 
Jellemző várható 

bevétel 

Követes 
adománygyűjtés 

(peer to peer 
fundraising) 

igen/nem - (a 
jóugyekert.hu-
n kérik, hogy 
legyen civil 

szervezeted) 

csapatmunka, együttműködés, 
kommunikációs készség, 

szervezőképesség, logisztika, 
tervezés, rugalmasság, empátia, 

meggyőzés, bemutatás, nyilvános 
beszéd, történetmesélés, vizuális 

kommunikáció, kreativitás, 
innováció, lelkesedés, vezetői 
készség, határidők betartása, 

projektmenedzsment, delegálás, 
konfliktuskezelés, kitartás 

kommunikáció és 
marketing, 

projektmenedzsment, 
programszervezés, 

adminisztráció, 
vizuális/grafikai tervezés, 

partnerkapcsolatok ápolása 

nagy (10-15 fő) 
közepes (90-120 

nap) 
közepes 100.000 - 1.000.000 (+) 

Adománykérő 
levél / 

támogatói levél 
nem 

önálló munka, kommunikációs 
készség, meggyőzés, bemutatás, 

történetmesélés, vizuális 
kommunikáció, kreativitás, 

innováció 

kommunikáció és 
marketing, vizuális/grafikai 

tervezés, 
partnerkapcsolatok ápolása 

kicsi (1-3 fő) rövid kicsi 200.000-300.000 Ft 

Levélkampányok 
és sárga csekk 

igen 

 kommunikációs készség, 
logisztika, tervezés, meggyőzés, 

bemutatás, történetmesélés, 
vizuális kommunikáció, 
kreativitás, innováció, 

projektmenedzsment, kitartás 

kommunikáció és 
marketing, vizuális/grafikai 

tervezés, 
partnerkapcsolatok ápolása 

kicsi (1-3 fő) 
az első 2-3 hét 

intezív 
kicsi 

levelenként 2500-3000 
Ft 

Márkázott 
termékek 

(=merchandise) 
nem 

csapatmunka, együttműködés, 
kommunikációs készség, 

szervezőképesség, logisztika, 
tervezés, vizuális kommunikáció, 
kreativitás, innováció, határidők 
betartása, projektmenedzsment, 

delegálás 

pénzügy, kommunikáció és 
marketing, 

projektmenedzsment, 
adminisztráció, 

vizuális/grafikai tervezés 

kicsi (1-3 fő) közepes közepes 500.000 Ft 

Adománygyűjtő 
persely/doboz 

nem 
önálló munka, kommunikációs 

készség, vizuális kommunikáció, 
kreativitás, innováció 

pénzügy, 
programszervezés, 

vizuális/grafikai tervezés 
kicsi (1-3 fő) rövid kicsi 10.000-100-000 Ft 



- 
Szükséges-e 

civil 
szervezet? 

Szükséges soft skillek 
Szükséges tapasztalat 

területe 

Szükséges 
munkacsoport 

mérete 

Projektidőszak 
hossza 

Rizikófaktor 
Jellemző várható 

bevétel 

Adományvonal igen 

együttműködés, önálló munka, 
kommunikációs készség, 
történetmesélés, vizuális 

kommunikáció, kreativitás, 
innováció, lelkesedés, kitartás 

pénzügy, kommunikáció és 
marketing, adminisztráció, 
vizuális/grafikai tervezés 

kicsi (1-3 fő) közepes kicsi 100.000-300.000 Ft 

Vállalati 
együttműködés 

igen 

csapatmunka, együttműködés, 
önálló munka, kommunikációs 

készség, szervezőképesség, 
logisztika, tervezés, rugalmasság, 
empátia, meggyőzés, bemutatás, 

nyilvános beszéd, 
történetmesélés, vizuális 

kommunikáció, kreativitás, 
innováció, lelkesedés, vezetői 
készség, határidők betartása, 

projektmenedzsment, delegálás, 
konfliktuskezelés, kitartás 

pénzügy, kommunikáció és 
marketing, 

projektmenedzsment, 
adminisztráció, 

vizuális/grafikai tervezés, 
partnerkapcsolatok ápolása 

közepes (3-4 fő) közepes közepes 500.000 - 3.000.000 Ft 

Telefonhívás 
(cold call, majd 

warm call) 
- 

önálló munka, kommunikációs 
készség, empátia, meggyőzés, 
bemutatás, nyilvános beszéd, 
történetmesélés, lelkesedés, 

konfliktuskezelés, kitartás 

pénzügy, kommunikáció és 
marketing, adminisztráció,  

partnerkapcsolatok ápolása 
kicsi (1-3 fő) közepes kicsi 0 

Személyes 
jelenlétet 
igénylő, 

közösségi 
események 

nem 

csapatmunka, együttműködés, 
önálló munka, kommunikációs 

készség, szervezőképesség, 
logisztika, tervezés, rugalmasság, 
empátia, meggyőzés, bemutatás, 

nyilvános beszéd, 
történetmesélés, vizuális 

kommunikáció, kreativitás, 
innováció, lelkesedés, vezetői 
készség, határidők betartása, 

projektmenedzsment, delegálás, 
konfliktuskezelés, kitartás 

pénzügy, kommunikáció és 
marketing, 

projektmenedzsment, 
programszervezés, 

adminisztráció, 
vizuális/grafikai tervezés, 

partnerkapcsolatok ápolása 

nagy (10-15 fő) közepes közepes 500.000 - 3.000.000 Ft 



- 
Szükséges-e 

civil 
szervezet? 

Szükséges soft skillek 
Szükséges tapasztalat 

területe 

Szükséges 
munkacsoport 

mérete 

Projektidőszak 
hossza 

Rizikófaktor 
Jellemző várható 

bevétel 

Hagyaték nem 

csapatmunka, együttműködés, 
kommunikációs készség, 

empátia, meggyőzés, bemutatás, 
nyilvános beszéd, 

történetmesélés, vizuális 
kommunikáció, kreativitás, 

innováció 

pénzügy, kommunikáció és 
marketing, 

projektmenedzsment, 
vizuális/grafikai tervezés, 

partnerkapcsolatok ápolása 

kicsi (1-3 fő) közepes nagy 300.000 Ft - 1.000.000 Ft 

 


