
 

 

 

 

HANGYA KÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY 
ADOMÁNYGYŰJTÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA 2018. 

 
 

Hangya Közösség Alapítvány  
 
székhelye: 1161 Budapest Érsekújvári u. 22.  
adószám: 18732993-1-42  
bankszámla szám: 16200223-10044991-00000000  
E-mail cím: info@hangyakozosseg.hu 
Honlap cím: www.hangyakozosseg.hu 
 
A szervezet tevékenységének rövid leírása, éves költségvetése: 

A Hangya Közösség Alapítvány egy non-profit szervezet, melynek célja a vidéki menhelyek segítése 
tárgyi adományokkal, információkkal. 
A lakosság köréből érkező adományok az újrahasznosítás jegyében – értéket már nem képező – 
feleslegessé vált tárgyakból áll. Jellemzően kutyák számára hasznos meleget adó használt törölközők, 
plédek, ágyneműhuzatok, lábosok. 
Kampányainkat mindig célzottan, meghatározott céllal indítjuk és a beérkező pénzadományokat teljes 
egészében csak arra fordítjuk. A kampányhoz kapcsolódó marketing költséggel vagy nem dolgozunk, 
vagy a szervezet tagjainak támogatásából finanszírozzuk. 
Szervezetünk SZJA 1%-ot először fogadhatott 2018-ban a jogszabályok értelmében, mely felhasználása 
2019-re is átnyúlhat és 2020-ban jelent beszámolási kötelezettséget. 
 
Adománygyűjtés módja: Banki átutalás, Rendezvények, Támogatások, Adománygyűjtő oldalak, 

A visszajelzés módja, ideje: 

Minden támogató projekt esetében az eredményekről, a honlapunkról pontos tájékoztatást adunk, 
beleértve az adományozók névsorát és az adomány összegét. A pontos elszámoláshoz hitelességünk 
érdekében ragaszkodunk. A projekt eredménye is itt kerül bemutatásra. 
Évente több alkalommal hírlevelünkben is tájékoztatjuk az adományozói körünket, beszámolunk az 
eredményeinkről.  
A hírlevélre való feliratkozás a honlapunkon keresztül vagy e-mailcímünkön lehetséges. 
 
TÁMOGATÁS: 
 
Alapítványunkat a Nemzeti Erőforrás Alap: 
 
Cofidis Magyarország támogatása: 
 

 2017-ben kezdődött együttműködésünk a Cofidis Magyarországgal, melyet 2018-ban is 
elindítottunk. A felelős állattartást támogatóan indult el egy országos reprezentatív kutatás: 
Cofidis Kutyaszemmel néven, ami egyedülálló Magyarországon. Az eredményekre építve 
indítottuk el programunkat. A Cofidis Magyarország 5 millió forinttal támogatta a vidéki 
menhelyek beruházásait, aminek megvalósításában és kivitelezésében szerepet játszottunk. 
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Decemberben közösen indítottunk el egy adománygyűjtést az Adjukössze.hu oldalon. A 
beérkezett összeget a Cofidis Magyarország megduplázta. Így még 2.274.520 Ft-ot tudtunk az 
adománygyűjtési célok szerint meghatározva állatvédő szervezetek számára szétosztani. 
Összesen 28 állatvédő szervezet számára tudtunk jelentős segítséget nyújtani.  
A munkánk támogatásaként lehetőséget kaptunk, hogy egy évig költségmentesen bérelhetünk 
egy Dacia Sandero gépjárművet a Cofidis Magyarországtól. 
http://www.hangyakozosseg.hu/sikereink/elso-lepesek-videki-allatokert/ 

 
 
Kampányaink: 

1. COFIDIS MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉS: 
 
2018-ban a menhelytámogató programunkon belül 28 menhelynek segítettünk tárgyi vagy 
infrastrukturális fejlesztésben a Cofidis Kutyaszemmel programon belül. A több hónapi 
szervezés, munka, adminisztráció több száz kutyának adott lehetőséget jobb körülményekre. 
Így juthatott a kisvárdai menhely betonkenelsora tetőhöz, vagy a karcagi menhely 
rágcsálómentes tároló konténerhez, vagy épp a sátoraljaújhelyi menhely 14 éve vágyott 
melegedő helyiséghez, ami a kutyák műtét utáni lábadozására is lehetőséget ad. 
http://www.hangyakozosseg.hu/sikereink/elso-lepesek-videki-allatokert/ 
 
Cofidis támogatás: 
 
A Cofidis Magyarország 2x 2.500.000 Ft-ot ajánlott fel a vidéki menhelyek támogatására.  
 
12 menhely olyan álma vált valóra, amit saját keretből sosem tudtak volna finanszírozni. Ez 
egyedülálló a magyar támogatási kultúrában. 

o Nyírmada – Kóborlók Állatvédelmi Egyesülete – 5 darabból álló tágas kenelsor 
o Mátészalka- Összefogás az Állatokért Alapítvány – állatorvosi beavatkozások 

költségeinek rendezése 
o Karcag – “Kóbor Szívek” Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány – tároló konténer 
o Kisvárda – Ugat-Lak Kutyamenhely Alapítvány – kenelsor tetőszerkezete 
o Sátoraljaújhely – Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány (Borsod) – melegedő, 

orvosi szoba (irodakonténer) 
o Eger – Állatokat Védjük Együtt Alapítvány – speciális menhelyek számára készített 

tartós használatnak ellenálló kutyaházak 
o Ózd  – HEROSZ Ózdi Szervezete szivattyú és Sagewash speciális állattartók számára 

tervezett fertőtlenítő készlet 
o Debrecen – Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület – 2 db nagy méretű 

kenel 
o Békéscsaba – Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete – menhely eszköz 

és egészségügyi támogató csomag ( 4 db talicska, 2 db chipleolvasó, immunerősítő és 
parazitamentesítő csomag) 

o Kalocsa – Összefogás Az Állatokért Közhasznú Alapítvány – utánfutó 
o Hajdúböszörmény – Pacsi Kutyamenhely Alapítvány – parazitamentesítő 

ajándékcsomag 
o Nyíregyháza – Állatbarát Alapítvány – Idős kutyák speciális kenneljének befejezésére 
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Cofidis közös kommunikációs együttműködés: 
 

2018. decemberében az Adjukössze.hu felületén karácsonyi közösségi 
adománygyűjtésbe kezdtünk. Elsősorban a vidéki menhelyeknek szerettünk volna 
segíteni. Szerveztünk közel 200 állatvédő csapattal van kapcsolatban, így pontosan 
tudjuk, hol mire van a legnagyobb szükség. 
Kezdeményezésünket a Cofidis Magyarországgal közösen terveztük. Fantasztikus 
meglepetést kaptunk. 1.000.000 Ft összegig megduplázzák a beérkezett 
adományokat! 
 
A kampány a vártnál korábban elérte a megálmodott összeget, így az Adjukössze.hu 
leállította a gyűjtést. Az adományozóknak lehetősége volt, hogy meghatározza, mire 
fordítsuk az általa küldött összeget. 
 
Az adjukössze.hu gyűjtésén 1.127.200 Ft értékű utalás érkezett hozzánk. A Cofidis 
Magyarország 1.100.000 Ft-tal egészítette ki a gyűjtést. A Kutyabarát.hu Karácsonyi 
rendezvényén gyűjtött adományok összegét is erre a célra fordítottuk, 47.320 Ft-ot. 
 
Összesen tehát 2.247.520 Ft-ról készítettünk elszámolást: 

 

 
 

  

Kifizetés dátuma Menhelyt vezető szervezet neve Támogatás jogcíme Számla összege Teljesítés dátuma

2018.11.29 és 2018.12.07 Nyírmada - Kóborlók Állatvédelmi Egyesülete 5 db kenelből álló kenelsor 700 000 2018.12.07
2018.11.26 Mátészalka- Összefogás az Állatokért Alapítványállatorvosi költségek támogatása 600 000 2018.11.26
2018.11.15 Karcag - "Kóbor Szívek" Állatmentő és Környezetvédő Alapítvány tároló konténer 600 000 2018.11.20
2018.11.30 Kisvárda - Ugat-Lak Kutyamenhely Alapítványtetőszerkezet és tető 600 000 2018.11.30
Támogatás első részének felhasználása 2 500 000

2018.12.07 Sátoraljaújhely - Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány (Borsod)melegedő, orvosi szoba 400 000 2018.12.20
2018.11.29, 2019.01.14. Eger - Állatokat Védjük Együtt Alapítvány  6 db kutyaház 294 490 2019.01.10
2019.01.03, 2019.01.08,  2019. 01.24 Ózd  - HEROSZ Ózdi Szervezete szivattyú és fertőtlenítőgép 304 240 2019.01.10
2018.12.10, 2019.01.10 Debrecen – Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület 2 db nagy kennel 295 000 2018.12.07, 2019.01.10
2018.01.03, 2018.01.08 Békéscsaba – Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesületetalicskák, állategészségügyi készítmények és két chipleolvasó 300 139 több részletben
2018.12.19 Kalocsa – Összefogás Az Állatokért Közhasznú Alapítvány  utánfutó 315 000 2019.01.23
2018.12.20 Hajdúböszörmény – Pacsi Kutyamenhely Alapítványállategészségügyi készítmények (parazitamentesítő) 299 720 2018.12.20
2018.12.19 Nyíregyháza – Állatbarát Alapítvány Idős kutyák keneljének befejezésére 300 000 2018.12.30
Támogatás második részének felhasználása 2 508 589

5 008 589

2018.12.07 - TÁMOGATÁSI ELSZÁMOLÁS - ELSŐ RÉSZLET

2019.01.27 - TÁMOGATÁSI ELSZÁMOLÁS - MÁSODIK RÉSZLET
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2. MENHELY TÁMOGATÓ PROGRAM: 
 
Ezen felül a Hangya Közösség egyéni gyűjtéseket is indított, amelynél a segítségnyújtást 
egyedül szervezte: 
 
 Menhelysegítő napjainkon látjuk, hogy milyen nagy szükség van jó munkaeszközökre. A 

legtöbb menhelyen törött volt a lapát, lukas a talicska, nyél nélküli a gereblye. Így 2018 
tavaszán és nyarán munkaeszközökre gyűjtöttünk. 629.456 Ft gyűlt össze. Összesen 
788.761 Ft-tal 5 menhely teljes munkaeszközkészletét tudtuk biztosítani.  
 

 A mátészalkai menhely év végén állatorvosi költségek finanszírozására kért segítséget. 
300.000 Ft gyors segítséget tudtunk nyújtani.  
 

 A karcagi menhely konténer tárolójához 208.990 Ft-tal járultunk hozzá, amit 
adományokból fedeztünk. 
 

 Élelemgyűjtésünkre 48.500 Ft érkezett, összesen 152.307 Ft-ért vásároltunk tápot 
kutyáknak és macskáknak, a hiányzó összeget rendezvényünken befolyt támogatásból 
pótoltuk. 

 

3. KUTYAHÁZGYŰJTŐ KAMPÁNY 
A kutyaházgyűjtő kampányunk mindig egy teljes őszi-téli szezont ölel át, így mindig tört 
kampányok eredménye vonatkozik az adott pénzügyi évre. 
 

 Kutyahideg 2017/2018-as kampányunk teljes költségvetése: 
 

    2017-2018 

Kutyahideg.hu adományok Támogatás 512.709 

Kutyahideg.hu kiadás  Kiadás 525.671 

  

A különbözetet, 12.962 Ft-ot a Hangya Közösség adományaiból teljesítettük. 
 

 Kutyahideg 2018/2019-as kampányunk jelenleg is zajlik. 
 

    2018-ra eső rész 

Kutyahideg.hu adományok Támogatás 808.418 

Kutyahideg.hu kiadás  Kiadás 860.097 

 
 

4. MEGELŐZÉSI PROGRAM: 
 
Támogatóink által erre a célra 52.000 Ft érkezett. Folyamatosan ivartalanítjuk a velünk 
kapcsolatba került állatokat, 2018. év végéig 62.850 Ft-ot költöttünk.  
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5. Hangya Közösség által mentett/támogatott/örökbeadott kutyák orvosi ellátásának 
költségei 
 
Alapítványunk elsősorban nem állatok mentésével és rehabilitációjával foglalkozik, de mégis 
több olyan esettel találkoztunk 2018-ban is, amikor nem volt más választásunk, csak segíteni. 
Alapítói céljaink között szerepel az állatok orvosi ellátásának támogatása. 

A támogatott kutyák esetében CSAK orvosi költségek és gyógyszer költségek merültek fel.  

Itt sérült, beteg kutyákkal, macskákkal, azonnali műtéttel kapcsolatban tudtunk támogatást 
nyújtani. Összesen 1.015.285 Ft fordítottunk erre a célra, melyet rendezvényeinken és 
bankszámlánkon megjelenő rendszeres támogatóink fedeznek. 

Bevétel   
Hangya Adomány 1 420 946 
Rendezvények 738 480 
Urna 27 925 
Magnetbank 80 019 
1% 1 608 092 
Pályázat 426 000 
Támogatás 105 793 
Bevétel összesen 4 407 255 
    
Kiadások   
Rendezvények 455964 
Nyomda költség 0 
Raktár bérleti díj 444630 
Könyvelő 82550 
Egyéb működési költségek 511572 
Egyéb költségek (bank) 63477 
Befektetett célszerinti költségek 0 
Hirdetés 117292 
Bér és jutalékok 0 

Domain, honlap fenntartás 75692 
Adománygyűjtő doboz 13970 
Pályázat díj 2000 
Autó 65676 
Kiadások összesen 1832823 

 

Pályázatok: Alapítványunk több pályázaton is indult.  

 A Fővárosi Önkormányzat által hirdetett Környezetvédelmi Alap pályázatának 
eredményéről 2018. december 3-án értesültünk. Nagy örömmel valósítjuk meg 2019-
ben a terveinket a 970 000 Ft egyösszegű, vissza nem térítendő támogatásból, melyhez 
önrésszel is hozzájárulunk. 

 Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán 426.000 Ft normatív támogatást nyertünk 
működési költségre. 
 

1%: 2018-ban jogosultak voltunk adó 1% gyűjtésére. 1.608.092 Ft-ot kaptunk, aminek felhasználásáról 
a jogszabályok szerinti beszámolót készítjük el. 
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Juttatások: Ahogy az előző években, úgy 2018-ban sem nyújtott a vezető tisztségviselőinek 
támogatást, semmilyen jogcímen kifizetés nem történt. A vezetők és az önkéntesek tevékenységüket 
társadalmi önkéntes munka alapon végezték, határozott vagy határozatlan önkéntes szerződéssel. A 
szervezetnek alkalmazottja nem volt.  

 
Munkánk nyilvános és átlátható, ezért folyamatosan érezzük, hogy nő a bizalom az adománygyűjtő 
tevékenységünk iránt. 
 
A támogatottságunk és az állatvédők szüksége jól mutatja, hogy nagy szükség van a munkánkra, 
hiányterületet fedeztünk fel.  

 

Budapest, 2019. március 3. 

 

 

Wieden Krisztina 
elnök 
Hangya Közösség Alapítvány 

 

 

 

 

 


