
 

 

 

 

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, 
Telefonos adománygyűjtő vonal, Támogató programok, Vállalati együttműködések 

A visszajelzés módja, ideje: 

Minden támogató projekt esetében az eredményekről, a közösségi oldalunkon és honlapunkon 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. 
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PROGRAMJAINK: 
 
1. Kutyaszemmel program 2019-2020. 

 
2019. augusztusában kezdődött a Cofidis Magyarország és a Hangya Közösség Kutyaszemmel 2019. 
elnevezésű programja. 
Szemléletformáló kisfilmekkel azon voltunk, hogy kiemeljük a legkiszolgáltatottabb, 
megbélyegzett ebeket a negatív skatulyából, a közösségi adományozás során gyűlt összegekkel 
pedig megkönnyítsük a menhelyi dolgozók munkáját, a gondozott állatok körüli költségekben 
segíteni tudjunk. Sikerült felhívnunk a figyelmet arra, hogy segíteni nem csak örökbefogadással 
lehet, hanem adományokkal és egy kis odafigyeléssel is. 
A megmozdulásunk rekordszámokat hozott: 12 millió forint adomány gyűlt össze 6 hónap alatt. 
 
 40 állatvédő szervezet részesült támogatásban 
 4600 kutya kapott segítséget 
 30 db tartós, speciális, menhelyek számára fejlesztett kutyaházat kapott 5 szervezet 
 3 db speciális elkülönítésre szolgáló, lábadozó konténerház került 3 nagy létszámú menhelyre 
 2.400 kg jó minőségű élelemmel támogattunk 5 menhelyet 
 23 szervezet kapott speciális orvosi műtétekre anyagi forrást 
 12 szervezet választhatott infrastrukturális fejlesztésre segítséget: új kifutó, területbővítés, 

villamos hálózat felújítás, autó javítási költségek 
 3 menhely rezsi- és bérköltség támogatásban részesült 
 16 szervezet került a kóbor kutya megelőzési programba, ahol 164 kutya ivartalanítása történt 

meg! 
Beszámoló: http://www.hangyakozosseg.hu/hirek/milliokat-gyujtottunk-gazdatlan-
kutyaknak/ 

 
 
2. Mentsük meg a Menhelyeket program 

 
907.000 Ft adomány érkezett. Beszámolója és pénzügyi elszámolása: 
http://www.hangyakozosseg.hu/sikereink/mmm-elszamolas/ 

 
3. Informatikai fejlesztés: 

 
Maaa.hu & Kedvencedleszek.hu 
Magyar Állatvédelmi és Állategészségügyi Adatbázis és a hozzá tartozó gazdikereső nyilvános 
platform. 
A fejlesztést 2018. év végén kezdtük, amit 2019. év végén be is fejeztünk. A tesztidőszak 2020. év 
elejére tehető és 2020 nyarán elindul a menhelyek, állatvédelmi szervezetek felhasználására is. 
A program fejlesztését, hosszú sikertelen önkéntes együttműködések után a Progressive 
Reklámügynökség vállalta, fél pro bono szolgáltatás keretein belül. 720.710 Ft állt rendelkezésre 
az előző évek tartalékaiból, idén végre megvalósulhatott és 1.320.800 Ft-ot fordítottunk rá. Több 
pályázaton is indultunk a költségek fedezetével, sikertelenül, így ezt is támogatóink segítségével 
tudtuk megoldani.  Jelenleg egy kb. 5 millió forint összértékű informatikai fejlesztést birtoklunk, 
ami hatalmas segítség az állatvédelem szereplői számára. 

 
4. Kutyahideg project 
 
2019-ben a kutyaházgyűjtési programunk több részletből állt. Összesen a program során 283 
kutyaházzal tudtuk segíteni a magyar állatvédelem szereplőit. 
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 3 barkácsnapot is tartottunk, kettőt pályázati finanszírozással oldottunk meg. 

- Március 23. Barkácsnap: 32 házikó 
https://www.facebook.com/pg/HangyaKozosseg/photos/?tab=album&album_id=213215828
6875317 

- Április 27. Barkácsnap: 34 házikó 
https://www.facebook.com/pg/HangyaKozosseg/photos/?tab=album&album_id=220810105
9281039 

- Október 5. Barkácsnap: 40 házikó 
https://www.facebook.com/pg/HangyaKozosseg/photos/?tab=album&album_id=246076952
7347523 

- lakosság számára feleslegessé vált használt kutyaházakat gyűjtöttük és koordináltuk, 
szállítottuk vidéki menhelyekre (53 db) 

- Cofidis Kutyaszemmel 2018-2019 téli időszakában indított gyűjtésünk eredményeképpen 21 
db kutyaházat tudtunk 2019. év elején adományozni: 
http://www.hangyakozosseg.hu/sikereink/karacsonyi-adomanyozas-elszamolas/ 

- Cofidis Kutyaszemmel 2019-2020. programunk keretein belül további kutyaházakat 
adományozhattunk menhelyekre 2019. év végén. (28 db) 

- A kutyahideg.hu programunkat minden évben elindítjuk, ősszel. Kutyahideg.hu programunk 
keretein belül téliesített, szigetelt, speciálisan menhelyi körülményekre készített, rágásbiztos, 
fertőtleníthető házakat rendelünk jelentős kedvezménnyel. 

- Adományozóktól, vállalkozásoktól, vállalatoktól kapott támogatások és ezekből kutyaházakra 
fordított összeg a 2018. ősztől – 2019. decemberig tartó időszakban: (85 db) 

 
 
 
 
 
5. Hangya Közösség által mentett/támogatott/örökbeadott kutyák orvosi ellátásának költségei 
 
2019-ben több állat is került a saját gondozottjaink közé, illetve sok alkalommal nyújtottunk orvosi 
költségekben segítséget más szervezeteknek. A jövőt a kóbor állomány csökkentésében látjuk, ezért 
kiemelt fontosságú támogatási céljaink közé tartoznak az ivartalanítások.  
Összesen 869.195 Ft-t költöttünk, melyre 142.521 Ft támogatást kaptunk. A különbözetet a beérkezett 
adományokból, illetve a Mentsük meg a Menhelyeket programunkból terítettük. 

 

EGYÉB BEVÉTELEK 
 

1. Adhat.hu 
 

2019-ben indult a NIOK által működtetett Adhat vonalunk az Adjukössze.hu felületén.  
A beérkezett összeget teljes egészében a Kutyaszemmel programunkon belül használtuk fel. 
Elszámolása: http://www.hangyakozosseg.hu/wp-content/uploads/2017/03/2019.-Adhat-vonal-
besz%C3%A1mol%C3%B3.pdf 

 

2. Pályázatok: Alapítványunk több pályázaton is indult, ezek közül a következőkön nyert: 
 
a. A Fővárosi Önkormányzat által hirdetett Környezetvédelmi Alap pályázatán nyert 970.000 Ft 

támogatásban részesültünk, amihez 480.000 Ft önerővel társultunk.  

Kutyahideg adomány 2 441 971 
Kutyahideg kiadás 2 687 184 
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 Újrahasznosító és Szemléletformáló Nap - Március 23. Barkácsnappal egybekötve 
o Újrahasznosítás: A gyermekek szülőkkel érkeztek, akik a megadott hulladékok közül elhozták 

ami a háztartásukban már felesleges, jó példát mutatva a fiatalabb generáció számára. 8 
témában gyűjtöttünk újrahasznosítható dolgokat, amiket partner alapítványaink számára 
továbbítottunk, ezzel segítve az ő munkájukat is. A felnőtteknél a Szelektív Sziget volt a 
legnépszerűbb programunk. Több szervezettel együttműködve gyűjtöttünk olyan lakossági 
hulladékot, ami más számára még kincs.  
- 200 kg kupakot gyűjtöttünk a XVI. kerületi 6 éves gerincsérült Ivettnek  
- Használt, de tiszta lábost, ágyneműt, plédet, törölközőt, illetve használt állattartási 
eszközöket (pórázt, nyakörvet.. stb) a Hangya Közösség vidéki menhelyek kutyáinak fogadta. A 
240 db lábas a barkácsnapon készült kutyaházakkal indul majd útnak. A 15 zsák textil pedig 
szintén a beteg, műtött kutyák alatt hasznosul újra. 
- Jane Goodall Intézet a „Passzold vissza Tesó!” kezdeményezésével használt mobilokat 
gyűjtött a helyszínen - A kinőtt szemüvegeket az Új Start Alapítvány fogadja és vidéki hátrányos 
helyzetű rászorulókat támogató programjában hasznosítja újra  
- Alaplapokból, videókártyákból ékszerek készülnek, ami a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
munkáját segíti.  
- Konyhai eszközök: Karcagi menhely adományboltjában találnak majd új gazdára és a bevétel 
a menhely működésében nyújt segítséget.  
- 5 zsáknyi tiszta, fedeles ételtartó dobozt is érkezett, amit a Food Not Bombs adomány 
ételosztásaihoz használ fel 

o Szemléletformálás: A felelős állattartás bemutatásáról a Hangya Közösség kedvenceivel és a 
bicskei Kutyaovi Egyesület babakutyáival gondoskodtak. Kézműves foglalkozásokon 
újrahasznosított anyagokból készültek kutyajátékok, de az állatos színező is bekerült a 
foglalkozások közé a kisebbek kedvéért, illetve a nagyobbakra figyelve csodaszép gyöngyből 
készült ékszerek is készültek. Nagy örömünkre az Öko-játék is elfogadta meghívásunkat 
egyedülálló öko-labirintusával, melyben több szemléletformáló játék is az újrahasznosításra és 
a környezetvédelemre hívja fel a figyelmet. A gyermekek a Szelektív Szigeten, a 
Kutyasimogatóban, az Újrahasznosító Kézműves foglalkozáson és az Öko-játék 5 pontos 
fejlesztő játékokkal teli labirintusában szerezhettek pecsétet Menetlevelükbe. Amit igazi 
békebeli „Zsákbamacskával” jutalmaztunk. A rendezvény fényét emelte egy Veteránnak 
minősített, eredeti alkatrészekkel rendelkező LADA, aki tulajdonosaival, Bejgli kutyával vettek 
részt. 300 fő regisztrált az eseményen, a megjelenők kb. fele. 
https://www.facebook.com/HangyaKozosseg/photos/?tab=album&album_id=21334895867
42187 

o Barkácsnap: A rendezvényen alapját az immár 7. alkalommal megrendezett Barkácsnapunk 
adta. 22 csapat készítette a házikókat, köztük gyerekes családok, baráti társaságok, 
nyugdíjasok, fiatalok, külföldiek, céges dolgozók. Szebbnél szebb, kreatívabbnál kreatívabb 
kutyaházak nyújtanak majd védelmet a vidéki menhelyeken. 32 házikó készült el! 
https://www.facebook.com/pg/HangyaKozosseg/photos/?tab=album&album_id=213215828
6875317 

 Újrahasznosító Barkácsnap - Április 27. 
o 2019. Április 27-én újra Barkácsnapot tartottunk. Köszönjük szépen a Budapesti Fatelepnek, 

hogy kiegészítette a kereteinket, hogy nem csak helyszínnel, de szívvel és lélekkel is segítette 
a kezdeményezésünket. Az előző napok nagyon esősnek indultak és szombatra, a rendezvény 
idejére is zuhogó esőt jósoltak. Nem mondtuk le, szembe néztünk az égiekkel és kegyesek 
voltak hozzánk. Szép időt kaptunk, csak a kapuzárás után kezdett el csöpörögni. Volt olyan 
pillanat, amikor száz főnél is több kézben koppant kalapács vagy zendült fel fúró. Mindig nagy 
lelke van egy ilyen rendezvénynek. Fantasztikus csapatokat ismertünk meg. Sokan meséltek 
magukról, az életükről, még többen kérdeztek a nálunk ideiglenesező Kása kutyáról, a 
munkánkról. Büszkeségünk, hogy igyekszünk minél több újrahasznosítható anyagot 
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felhasználni a munkánk során. Elsősorban felhasználunk maradék festékeket, használt 
ecseteket, maradék szőnyegeket szigetelésnek, tetőnek kidobásra szánt épülethálót. Az 
adományozóknak köszönhetően 115 kg állat eledel érkezett és több zsák újrahasznosított 
kincs. Lábasok, amik etetőtálként még évekig kiszolgálják a menhelyi kutyákat és sok-sok pléd-
ágyneműhuzat, amit a beteg, műtött, öreg vagy épp baba kutyáknál válnak újra hasznossá. 
Hatalmas öröm volt számunkra, hogy családok érkeztek gyerekekkel. Egyszerre dobbant a 
gyerekek, szülők, fiatalok, idősebbek szíve. Mind az állatokért. Egy jobb életért. 34 házzal 
tudunk hozzájárulni a menhelyi állatok életének jobbá tételéhez, ami fantasztikus eredmény! 
Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett és fizikai munkával segített. Fantasztikus volt a 
hangulat és gyönyörű szép házak születtek. 120 fő végzett egész nap fizikai munkát, fizikai 
segítséget a közösség érdekében. 
https://www.facebook.com/pg/HangyaKozosseg/photos/?tab=album&album_id=220810105
9281039 

 
b. MAGNET KAP pályázatán először szerepeltünk sikeresen, 999.000 Ft összeget nyertünk, amihez 

további 662.000 Ft önrésszel járultunk hozzá. A „Tedd hasznossá!” programunkban az 
állatvédelem szereplőinek továbbképzését és az állatvédelem iránt érdeklődő magánszemélyek 
aktív bevonását vállaltuk. A program 3 pillére a következő volt: 

 Havonta tartunk önkéntesek segítségével élelemgyűjtő napokat, amikor 400-500 új 
embert adódik lehetőségünk bevonni munkánkba. A gyűjtött élelemet vidéki 
menhelyek között osztjuk szét. A KAP programmal az ősszel tervezett 2 alkalom helyett 
négyszer sikerült megszerveznünk, ami összesen 9,5 tonna élelemmel segítette a 
vidéki menhelyeket. 

 Az Állatok Világnapja alkalmából megrendeztük barkácsnapunkat, ahol rekordszámú 
önkéntes részvételével 40 kutyaház készült.  

 Október 23-án állatvédők számára tartottunk szakmai napot a NOÉ Állatotthon 
közreműködésével. A megjelent állatvédők többféle témában kaptak továbbképzést, 
illetve 10 rendszeres élelemgyűjtést szervező szervezet kapott profi arculatot 
(szervezetre szabott X-bannert, molinót, adománygyűjtő perselyt és szórólapokat) a 
hatékonyabb gyűjtések érdekében. A tapasztalatokat is megoszthattuk egymással. 

 
c. Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán  

2018-ban 426.000 Ft normatív támogatást nyertünk működési költségre. A pályázati időszak 2018. 
április 1. – 2019. március 31. között a következő tételeket számoltuk el:  
 

raktárhelyiség bérlése                        259 000 Ft  

könyvelési díj, bankköltség                        147 000 Ft  

postaköltség                           20 000 Ft  

 
2019-ben 500.000 Ft-ot nyertünk normatív támogatásra, melyet szintén 2019 második félévi működési 
költségeink fedezésére használtunk. 2019. április 1 – 2020. március 31.  
 

raktárhelyiség bérlése, üzemanyag 322 250 Ft 

könyvelési szolgáltatás díja 106 680 Ft 

postaköltség 6 070 Ft 
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nyomtató, scenner vásárlása 65 000 Ft 
 
 
3. Személyi jövedelemadó 1% 
 

A 2018-ban kiutalt összeg felhasznált részének terhére kizárólag az alaptevékenységünk cél szerinti 
tevékenységét finanszíroztuk, működési és marketing költséget nem számoltunk el. 1.608.092 Ft-
ból alaptevékenységünk keretében az alapítvány 507 395 Ft értékben támogatta lakossági vagy 
szervezeti tulajdonban lévő kutyák és macskák állatorvosi kezelését. 600 090 Ft-ot fordítottunk egy 
olyan, saját tulajdonú szoftver fejlesztésre, mely a hazai állatvédő szervezetek állatállományának 
és a hozzájuk kapcsolódó adatok és dokumentumok (kezelési lapok, örökbefogadási szerződések) 
nyilvántartására alkalmas. Ezzel jelentősen megkönnyítjük számukra az állatokkal kapcsolatos 
nyilvántartási kötelezettségek valamint az állatok számára kötelező kezelések betartását és 
nyomonkövetését. 500 607 Ft-ot az alapítvány 2020. évre tartalékolja azzal a céllal, hogy a lakosság 
tulajdonban lévő kutyák és macskák ivartalanítási költségeire fordítsa a nem kívánt szaporulatok 
megelőzése érdekében. 
 
2019-ban is jogosultak voltunk adó 1% gyűjtésére. 2.033.630 Ft-ot kaptunk, aminek 
felhasználásáról a jogszabályok szerinti beszámolót 2021. májusáig elkésztjük. 

 
4. Támogatói programok 
 

Támogatásként 455.566 Ft érkezett, a Díjnet Zrt. és a MagNet Bank Zrt. támogatói programjain 
keresztül. 

 

KIADÁSOK: 
 

2019-ben az alapítvány működtetéséhez szükséges kiadásokat igyekeztünk pályázati forrásokból 
megoldani. Raktárunk szerződését szeptembertől felmondtuk költségvetési és kapacitási 
átcsoportosítási okokból. 
 

 

Juttatások: Ahogy az előző években, úgy 2019-ben sem nyújtottunk a vezető tisztségviselőinek 
támogatást, semmilyen jogcímen kifizetés nem történt. A vezetők és az önkéntesek tevékenységüket 

Kiadások
Működési költségek Fedezet
Rendezvények 1 912 427 Pályázati forrás és támogatói programok
Raktár bérleti díj 355 600 Pályázati forrás
Könyvelő 105 410 Pályázati forrás
Adománygyűjtő láda beszerzése 90 805 Pályázati forrás

Autóval járó költségek (üzemanyagdíj, 
biztosítások, szervízdíj) 868 527

Pályázati forrás, együttműködési vállalati 
támogatások és önkéntes tagok adományai

Bér és jutalékok 0 nincs rá fedezet
Nyomda költség 0 nincs rá fedezet
Egyéb működési költségek 320 572 Kuratóriumi és önkéntes tagok adományai
Banki költség 102 169 Pályázati forrás
Befektetett célszerinti költségek 0 nincs rá fedezet
Hirdetés 179 822 Kuratóriumi és önkéntes tagok adományai
Domain, honlap fenntartás 11 303 Támogatói programok
Pályázat díj 4 000 Támogatói programok
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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, 2020. július 30. 

 

 

Wieden Krisztina 
elnök 
Hangya Közösség Alapítvány 

 

 

 

 

 


