
KÖZÖSSÉGI
ADOMÁNYGYŰJTÉS

Nézd meg a feltételeket!

ADJUKÖSSZE .HU
VELED .  EGYÜTT .

Az Adjukössze.hu oldal üzemeltetője és fenntartója a
NIOK Alapítvány.



MIRE VALÓ A
SZOLGÁLTATÁS?

DÖNTS  OKOSAN !

A közösségi adománygyűjtés olyan
projektalapú adománygyűjtő kampány,

amelynek során egy meghatározott
célösszeget, záros határidőn belül, egyéni
adományokat gyűjt egy szervezet. 

Ha van egy társadalmilag hasznos és egyben
aktuális ügyed, az már jó kiindulás, hogy
abból sikeres adománygyűjtés legyen. A
közösségi adománygyűjtéshez két alapvető
dolog kell: reális célösszeg, és közösség,

akiktől adományt kérhetsz. E kettő szorosan
összefügg.

A közösségi adománygyűjtés remek
belépő az adománygyűjtés gyakorlatába.
Komplex feladatok és kihívások elé állít
bármilyen szervezetet, de az elérhető
siker és tapasztalat jóval gazdagabbá
tesz, mint az összegyűjtött pénzösszeg.

Az Adjukössze.hu oldal üzemeltetője és 
fenntartója a NIOK Alapítvány.



KI VEHETI
IGÉNYBE?

KÖZÖSSÉGI
ADOMÁNYGYŰJTÉS
INDÍTÁSA

a szervezet előző évi beszámolóját
letétbe helyezte az OBH-nál
teljesen kitöltött, friss szervezeti
adatlappal rendelkezik az adjukössze.hu
Szervezeti Adatbázisában
társadalmilag hasznos, közösségi célt
szolgál
rendelkezik Facebook vagy más
közösségi média oldallal, amelynek
legalább 1000 követője van, és/vagy
rendszeres hírlevéllel
elkészíti az adománygyűjtés
kommunikációs tervét

A közösségi adománygyűjtés indításának
feltételei: 

Időtartam: minimum 4 - maximum  90 nap.

Hosszabbítási lehetőség, amennyiben az
adománygyűjtési időszak alatt nem éri el a célösszeg
90%-át, de meghaladja a célösszeg 50%-át.
Túlfutási lehetőség: Amennyiben az adománygyűjtés az
adománygyűjtési időszak letelte előtt eléri a
célösszeget, lehetőség van további adományt gyűjteni. 

LEHETŐSÉGEK A KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYGYŰJTÉS SORÁN

További részletek az Adjukössze.hu ÁSZF-ben megtalálható, a közösségi szolgáltatás
alatt.

http://adjukossze.hu/aszf


a szervezet megfelel a közösségi adománygyűjtés indítási feltételeinek
korábbi adománygyűjtése az adjukössze.hu vagy más pénzadományok gyűjtésére
használt közösségi adománygyűjtő oldalon sikeresen zárult
a korábbi adománygyűjtő kapcsolattartó személye nem változott

Amennyiben 2021. november 15-25. között, a GIVING TUESDAY kampány keretében
közösségi kampányt indít a szervezet, 1000 Ft-os  kedvezményes díjjal érhető el a
szolgáltatás.
Az indítás szolgáltatási díja fedezi a kampányokkal kapcsolatos szakmai munkát, 1 óra
tanácsadást és a technikai asszisztenciát munkaidőben.

Kampány időszakon kívüli díjak:
KEZDŐ – 20 000 Ft+Áfa
Akkor aktiválható, ha:
a szervezet megfelel a közösségi adománygyűjtés indítási feltételeinek
PROFI – 10 000 Ft+Áfa 
Akkor aktiválható, ha:

Továbbá az alábbi összegek kerülnek levonásra a honlap

technikai fenntartására, adminisztrációjára, illetve 2% a banki

költségek fedezésére az összegyűlt adomány összegéből. 

1 000 000 Ft-ig 5+2%

1 000 000 - 2 500 000 Ft-ig 3%+2% (az 1 000 000 Ft feletti összeg után)

2 500 000 Ft-tól 1+2% a 2 500 000 Ft feletti összeg után

Ha a Közösségi adománygyűjtő kampány SIKERES, azaz a kampányidőszak
lejártával eléri az eredeti célösszeg 90%-át.

DÍJSZABÁS
INDÍTÁSI  ÉS  MŰKÖDÉSI  DÍJAK

50%-ig 15+2%

51-89% között 10+2%

Ha a Közösségi adománygyűjtő kampány SIKERTELEN, azaz a kampányidőszak
lejártával nem eléri a 90%-ot:



Bővül szervezetetek adománygyűjtési
repertoárja és kommunikációs
szakértelme.

Tapasztalatot nyertek a hatékony
kommunikációban, jobban ki tudjátok
használni a kommunikációs csatornáitokat. 
Szorosabbra fűzheted a viszonyt a
tevékenységetek iránt érdeklődő
emberekkel, követőkkel.
Szervezeted ismertsége és elismertsége
nő, a sikeres projekt bizalmat és
önbizalmat ad.

A közösségi adománygyűjtés remek belépő
az adománygyűjtés gyakorlatába. Komplex
feladatok és kihívások elé állít bármilyen
szervezetet, de az elérhető siker és
tapasztalat jóval gazdagabbá tesz, mint az
összegyűjtött pénzösszeg.

MIT NYER A SZERVEZET?

A SZOLGÁLTATÁS
ELŐNYEI ÉS
HASZNA

A hitelességet kivívni nem egyszerű,

megtartani azonban könnyű. Ehhez
nagy segítséget jelent az 
adományozói adatbázis, 

amelyet végre elkezdhetsz felépíteni.



Kérdésed van?
Lépj velünk kapcsolatba!

adjukossze.hu

facebook.com/adjukossze.hu

kapcsolat@niok.hu


