
 

 

 

 

HANGYA KÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY 
ADOMÁNYGYŰJTÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA 2020. 

 
 

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, mely a vidéki menhelyek, állatotthonok 
támogatására jött létre 2010-ben. Ezt bővítettük az állatvédő szervezetekre, 2020-ban már 220 
szervezettel tartottunk kapcsolatot. Elsősorban tárgyi adományokkal, de jog, szakmai információkkal 
is segítjük őket.  
A lakosság köréből, illetve vállalati szektorból érkező adományokat adományelosztó szervezetként 
mind tovább osztjuk, melyet az átvevő állatotthonok, állatvédők átvételi elismervénnyel fogadnak. 
Kampányainkat mindig célzottan, meghatározott céllal indítjuk és a beérkező pénzadományokat teljes 
egészében csak arra fordítjuk.  
Vannak kifejezetten a működésünket támogató adományozóink, akik segítségével a kampányokhoz 
kapcsolódó marketing költségeket, szakmai segítséget, hirdetéseket és 2020. szeptemberétől 
alkalmazottunk bérét is finanszírozzuk. Szervezetünk SZJA 1%-ot fogad. A 2020-ban kapott adományt 
teljes egészében a „Kóbor Állat Megelőzés” programunkra fordítjuk. 
 
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. 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-mail címünkön lehetséges. 
 
Lehetőségeinket erősen korlátozta a kialakult helyzet. Sajnos a pályázati források kihasználása és a 
rendezvényeken való önkéntes bázis mozgatása, valamint a lakosság szemléletformálása a kialakult 
járványhelyzet miatt elmaradt. Barkácsnapjaink és nagy élelmiszeráruházakban tartott 
élelemgyűjtéseink is elmaradtak, azok a rendezvények sem kerültek megrendezésekre, melyeken 
meghívottként szerepelhettünk volna. 
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PROGRAMJAINK: 
 
1. Kutyaszemmel program 2019-2020. 

 
2019. augusztusában kezdődött a Cofidis Magyarország és a Hangya Közösség Kutyaszemmel 
elnevezésű programunk, mely 2020-ban is tartott. 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/ 

 
Informatikai fejlesztés: 

 
Magyar Állatvédelmi és Állategészségügyi Adatbázis (maaa.hu) és a hozzá tartozó gazdikereső 
nyilvános platform, a Kedvencedleszek.hu 2020. első felében került bevezetésre, a tesztidőszak 
után. A program hiánypótló és nélkülözhetetlen az állatvédelmi szervezetek működéséhez. 
A fejlesztést 2018. év végén kezdtük, nagyon alapos munkát végezve. A felméréstől, piaci 
ismerettől, versenytársak felmérésétől kezdve a menhelyek igényein át. A program fejlesztését, 
hosszú sikertelen önkéntes együttműködések után a Progressive Reklámügynökség vállalta, fél pro 
bono szolgáltatás keretein belül. 2020-ban nem volt kiadásunk rá, de 2021-ben havi karbantartási 
költségek fogják terhelni. Több pályázaton is indultunk a költségek fedezetével, sikertelenül.  
Jelenleg egy kb. 5 millió forint összértékű informatikai fejlesztést birtoklunk, ami hatalmas segítség 
az állatvédelem szereplői számára. 

 
2. Kutyahideg project 
 

2020-ban adományozóinktól 36.000 Ft érkezett kutyaházakra. A pandémai következtében 
megnövekedett faanyagok alapanyagok ára miatt és a gyülekezési korlátozások miatt sem 
barkácsnapot nem tudtunk tartani, sem speciálisan menhelyek számára készített házakat nem 
tudtunk vásásolni. Így lakossági felajánlásból érkezett használt kutyaólakat újítottunk fel, 
melyeket vidékre fuvaroztunk. Összesen 129 ház került 14 vidéki menhelyre. 

3. Öregek melegedője 
 
Az Idősek Világnapja és az Állatok Világnapja alkalmából egy nagy létszámmal dolgozó, kiemelten 
hátrányos helyzetű menhelynek szerettünk volna segíteni egy melegedővel, hogy az idős 
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állatoknak legyen hol lábadozniuk. A helyiség hűthető-fűthető, fertőtleníthető, slagolható, 
zuhanytálcával felszerelt, kennelekkel berendezett állapotban került átadásra. A terület 
rendezését is finanszíroztuk: csatorna kialakítása, villanyvezeték kialakítása, kinti kennelek, kinti 
kutyaházak megvásárlásával. A kisvárdai Ugat-lak Alapítvány menhelyén gondozott 350 kutya 
közül a legöregebbek fájdalmain segít a közösségi összefogásból létrejött Öregek melegedője 
elnevezésű konténerház. 
  
A teljes beszámoló itt olvasható:  
http://www.hangyakozosseg.hu/hirek/melegedo-kucko-beszamlolo/ 
 

4. Élelemhiány 2020 megmozdulás 
 
2020. márciusában egyik napról a másikra került lezárásra az egész ország a pandémia miatt 
kialakult helyzetben. A menhelyeken nem jutottak élelemhez az állatok, a beszerzési források 
befagytak. Több önkéntesünk, beleértve a kuratóriumi tagokat is, napi 8-10 órában próbálta a 
lehető legtöbbet megtenni, hogy ne legyen éhező állat a magyarországi állatotthonokban. Büszkék 
vagyunk rá, hogy senkit sem kellett elutasítanunk. 

 Május 30-ig egyedülálló módon közel 100 tonna (97,67 tonna) élelemmel állhattunk, az 
éhezés közelébe kerülő állatok mellé a közösség segítségével. 87,09 tonna eledellel a 
kutyákat és 10,58 tonna élelemmel a macskákat tudtunk segíteni.  
93 állatvédő szervezetet sikerült támogatnunk, sokukat többször is. Összesen 7.303 kutya 
és 1.974 macska élelmezésében tudtunk segítő kezet nyújtani. 115 állatvédelmi csapat 
(ebből 92 bejegyzett állatvédő szervezet) jelezte, hogy az állatok élelmezése nem 
megoldott.  
15 magánszemély segítségkérése is beérkezett hozzánk, legtöbben a munkájuk elvesztése 
miatt kerültek ebbe a helyzetbe.  

 Az őszi második hullám újabb lezárásokat jelentett, kijárási tilalommal. Az állatvédő 
szervezetek többszörösen érintettek lettek, hiszen egyrészt a lakosság rossz gazdasági 
helyzete ellehetetlenítette a működésüket. A menhelyek rendszeres adományozói szinte 
teljesen megszűntek. Az önkéntességet jogszabályok korlátozták (zárva kellett tartani a 
menhelyeknek). Az állategészségügyi szolgáltatások, az élelem árak emelkedtek. Egyre 
több szervezet jelezte, hogy nem tudja megoldani az élelmezést. Így újra gyűjtésbe 
kezdtünk és újra 75 szervezetet és segítségkérő állatvédelmi csapatot tudtunk 
támogatni. 

 2020-ban összesen 39.537.876 Ft támogatás érkezett speciálisan élelem támogatásra. 
Ebből 2020. folyamán 33.607.041 Ft-ot költöttünk az élelemhiánnyal küszködők 
megsegítésére. Az első két járványügyi hullám alapján az előrejelzések szerint további 
hullámok és lezárások voltak várhatóak, valamint a gazdasági helyzet még több embert 
érintett, még rosszabb támogatási volumen volt várható 2021-re, így 5,9 millió forintot 
tartalékoltunk a következő hullámra.  

 A támogatások osztása során igyekeztünk figyelembe venni, hogy ki milyen élelemmel 
etet, hogy semmiképp se okozzon gondot a tápváltás. Emellett a mennyiségi vásárlásra 
törekedtünk, tartva egy meghatározott minőségi elvárást. Összességében igyekeztünk 
tartani a 220-300 Ft/kg átlagárat. Ezt a nagy mennyiségű megrendeléseknek köszönhetően 
mennyiségi kedvezménnyel értük el a gyártóknál, akik ingyen kiszállítást is vállaltak. 

 A tavaszi és az őszi Élelemhiány 2020 gyűjtésünk alkalmával az élelem adományokkal 
összesen 134 tonna élelemmel tudtuk támogatni a rászoruló állatokat.  
 

A beszámoló teljes terjedelemben olvasható: 
http://www.hangyakozosseg.hu/hirek/elelemhiany-elkezdtuk/ 
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5. Hangya Közösség által mentett/támogatott/örökbeadott kutyák orvosi ellátásának költségei 
 

2020-ban 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, de ebben a 
programunkban csak olyan állatok szerepeltek, aminek orvosi költségeit nem tudták volna 
máshogy fedezni az állatvédő szervezetek. 57 állatnak nyújtottunk segítséget állatorvosi 
költségekben, a legtöbbnek életmentő volt a beavatkozás. 

Összesen 3.114.081 Ft-t költöttünk, melyre 14.812 Ft támogatást kaptunk. A különbözetet a 
beérkezett adományokból térítettük. 

 

EGYÉB BEVÉTELEK 
 

1. Adhat.hu 
 

2020-ban a NIOK Adjukössze Telefonos Adománygyűjtő vonal segítségével összesen 8.682.567 Ft 
érkezett, melyből az épp aktuális kampányokat, megmozdulásokat támogattuk.  
A kampányokhoz nem kapcsolható időszakban érkezett támogatást a 100% az Állatokért 
Programba kerül felhasználásra:  
 
a, Cofidis Kutyaszemmel programban került felhasználásra. 
 

 
 
 
b, Élelemhiány programunkban került felhasználásra: 
 
 

 
 

SMS ADHAT (Adjukössze.hu) COFIDIS KUTYASZEMMEL
DÁTUM NÉV Adomány megnevezése Bevétel Kiadás
2019.11.20 Adhat Vonal adomány: 2019. 09. h ó 789 925
2019.11.27 NIOK Alapítvány E-NIOK-2019-800 -61 786

2019.12.07 Adhat Vonal adomány: 2019. 10. h ó 104 975
2019.12.06 NIOK ALAPITVÁNY E-NIOK-2019-894 -9 843

2020.01.17 Niok "Adhat Vonal adomány: 2019. 11. h ó" 555 750
2020.01.16 NIOK ALAPITVÁNY E-NIOK-2020-71 -43 631

2020.02.07 Adhat Vonal adomány: 2019. 12. h ó 313 500
2020.02.06 NIOK ALAPITVÁNY E-NIOK-2020-157 -19 837

1 764 150 -135 097
1 629 053

SMS ADHAT (Adjukössze.hu) ÉLELEMHIÁNY
DÁTUM NÉV Adomány megnevezése Bevétel Kiadás
2020.03.17. Adhat Vonal adomány: 2020. 01. h ó 16150

2020.03.19. NIOK ALAPITVÁNY E-NIOK-2020-339 -6890

2020.04.30. Adhat Vonal adomány: 2020. 02. h ó 19475

2020.04.29. NIOK ALAPITVÁNY E-NIOK-2020-438 -6998

2020.05.21. Adhat Vonal adomány: 2020. 03. h ó 3231425

2020.05.25. NIOK ALAPITVÁNY

E-NIOK-2020-520, 
Adományközvetít ői díj 2020. 
május, Adományhívás  költsége 
2020. március -259658

2020.06.30. Niok Adhat Vonal adomány: 2020.04. hó 1812125
5 079 175 -273 546
4 805 629
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c, 100% az Állatokért  - 2021-es programunkba kerül felhasználásra: 
 

 
 

2. Támogatói programok 
 

A Díjnet Zrt, a MagNet Bank Zrt., a különböző adománygyűjtő platformok: Goood.hu és 
Adjukössze.hu. Ezen összegből tudjuk finanszírozni az olyan programjainkat, mint a Kutyahideg.hu 
lakossági házak felújítása és szállítása, vagy a mentett állatok egészségügyi beavatkozásai 
(életmentő műtétek vagy ivartalanítási programunk). 

ÉLELEMHIÁNY összefogásunkra érkezett támogatások és kiadásuk: 
 

 

 
Szívvel-lélekkel őszi élelemgyűjtésre érkezett támogatás és kiadása: 

  

 

 

3. Személyi jövedelemadó 1% 
 

A 2019-ben érkezett összegből 500 607 Ft-ot az alapítvány 2020. évre tartalékolta azzal a céllal, 
hogy a lakosság tulajdonában lévő kutyák és macskák ivartalanítási költségeire fordítsa a nem 
kívánt szaporulatok megelőzése érdekében. Ez meg is történt, az összeg teljes egészében 
felhasználásra került. 

2020-ban is jogosultak voltunk adó 1% gyűjtésére. 9.618.224 Ft-ot kaptunk, aminek 
felhasználásáról a jogszabályok szerinti beszámolót 2022. májusáig kell elkészítenünk. 2021-es 
terveink szerint a teljes összeget ivartalanításra fordítjuk, melyet pályázati formában kell . 

 

4. Pályázatok: A pandémia időszakában kevés pályázat került kiírásra.  

SMS ADHAT (Adjukössze.hu) 100% az Állatokért - Megelőzés Program
DÁTUM NÉV Adomány megnevezése Bevétel Kiadás
2020.08.14. Niok Adhat Vonal adomány: 2020. 05. h ó 296875

2020.08.19. NIOK ALAPITVÁNY E-NIOK-2020-713 -19431

2020.08.28. Niok Adhat Vonal adomány: 2020. 06. h ó 96425

2020.09.04. NIOK ALAPITVÁNY E-NIOK-2020-777 -9563

2020.11.09. Niok Adhat Vonal adomány: 2019. 2. fé lév térülés 437561

2020.11.16. Niok Adhat Vonal adomány: 2020. 07-08 . hó 171950

2020.11.18. NIOK ALAPITVÁNY E-NIOK-2020-933 -12700

2020.12.22. Niok Adhat Vonal adomány: 2020. 09-10 . hó, 2020.1. félév térülés1347036

2020.12.28. NIOK ALAPITVÁNY E-NIOK-2020-1103 -60268
2 349 847 -101 962
2 247 885

Adjukössze közösségi gyűjtés ÉLELEMHIÁNY
Adjukössze.hu kampányok
2020.04.30. Niok továbbutalt adomány: Élelemhiány  a menhelyeken! 2958620

Adjukössze közösségi gyűjtés Házipatika.com
2020.05.12. NIOK ALAPITVÁNY E-NIOK-2020-464, Hívj meg ebédre egy kutyát! -63500

2020.06.23. Niok továbbutalt adomány: Hívj meg eb édre egy kutyát! 1976558

Adjukössze közösségi gyűjtés Szívvel-lélekkel
2020.11.19. NIOK ALAPITVÁNY E-NIOK-2020-979 -18441

2020.12.23. Niok továbbutalt adomány: Szívvel - l élekkel a gazdátlan kutyákért!597990
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a. Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán nyert támogatás 
 

NEA-TF-19-N-0034       

       

Támogatási időszak 2019.04.01-2020.03. 

Felhasználási időszak 2019.04.-2019.12. 2020.01.-2020.03. 

Felhasznált összeg:                                  473 330 Ft                                         26 670 Ft  

Felhasználási cél 

raktár bérleti díj,  
könyvelési szolgáltatás 
üzemanyag költség 
postaköltség 

könyvelési szolgáltatások 

       

       

NEAN-KP-1-2020/4-000114       

       

Támogatási időszak 2020.04.-2021.03. 

Felhasználási időszak 2020.04.-2020.12. 2021.01.-2021.09. 

Felhasznált összeg:                                  740 983 Ft                                           9 017 Ft  

Felhasználási cél 
munkabér 
könyvelési szolgáltatás 

könyvelési szolgáltatás 

 
 
5. Tárgyi adományok felajánlása 

 

Alapítványunk 2010 óta végzi adományelosztó tevékenységét. Minden felajánlott tárgyi adományt 
(állatok ellátásához, gondozásához szükséges tárgyi adományok, élelem, állategészségügyi 
eszközök, fertőtlenítőszerek… stb.) tovább ajándékoz, melyet az állatvédelmi szervezetek, 
állatotthonok átvételi elismervénnyel igazolnak. A beszámolónkban szerepelő adományaink 
összegét, a tárgyi adományok értéke jelentősen növelte. 

2020-ban átléptük a törvény által meghatározott 50 millió forintot, ezért 3 tagú Felügyelő 
Bizottságot hoztunk létre. 

Nagy munkát fektetünk a vállalati szféra elérésében. A menhelyek számára hatalmas segítség, ha 
egy működéshez szükséges tételt nem kell megvásárolniuk. 2020-ban sokszor volt lehetőségünk, 
hogy állatvédő szervezeteket különböző vállalatok által felajánlott gyógykészítményekkel, 
vitaminokkal, parazita elleni készítményekkel, fertőtlenítőszerekkel támogassunk. Összesen 59 
szervezet kért és részesült fertőtlenítő vagy állategészségügyi készítmény támogatásban. 

 
2018. december 3-án a Cofidis Magyarországtól egy Dacia Sandero személygépjárművet kaptunk 
használatra, mely a Cofidis Magyarország tulajdona maradt. Az autó sok száz km-t tett meg az 
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állatmenhelyek és állatvédők, de leginkább az állatok szolgálatában. 2020.  decemberében a 
Cofidis Magyarország a Hangya Közösségnek ajándékozta ezt a nélkülözhetetlen személygépkocsit, 
hogy továbbra is tudjunk segíteni. 

 
 

KIADÁSOK: 
 

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 
társadalmi önkéntes munka alapon végezték, határozott vagy határozatlan önkéntes szerződéssel.  

A tavaszi Élelemhiány megmozdulásakor napi 8-10 órában önkénteseink, köztük kuratóriumi tagjaink 
látták el a feladatokat (élelembeszerzések, fuvarok koordinálása, vállalati egyeztetések, beszállítói 
egyeztetések, sajtómegjelenések, kampány koordinálása, egyeztetések, tárgyalások, elszámolások, 
beszámolók, fuvarok szervezése, önkéntesek koordinálása, támogatók tájékoztatása, közösségi média 
platformjain munkánk dokumentálása… stb.). Mindezt térítés nélkül, társadalmi munkában.  

Napi szintűvé váltak a munkaidőben kért vállalati találkozók, az állatvédelmi döntéshozókkal történő 
tanácskozások, interjúk, felajánlott adományok átvételi lehetőségei. A munkafolyamat is teljes embert 
kívánt, már nem lehetett éjjelente pár órában megoldani a megnövekedett levelezéseket illetve az 
elszámolások, szakmai anyagok, beszámolók, törvénymódosítási kérelmek írását.  

2020. szeptemberére a Hangya Közösség munkája napi 6 óra munkaidőben történő munkavégzést 
igényelt. Szervezetünk választás elé kényszerült: vagy fizetett munkaerőt alkalmazunk, vagy nem 
tudjuk tovább folytatni tevékenységünket. 2020. szeptemberétől egy fő projektmenedzsert alkalmaz 
alapítványunk, melyet elnökünk tölt be. A bér megállapításánál mindenképp figyelembe vettük, hogy 
költséghatékonyabb legyen, mintha szerződéses megbízással alkalmaznánk a feladatokra 
szakembereket. Munkaideje a feladatoktól függően alakul, beleértve a hétvégét is. Tárgyalásokon, 
megbeszéléseken kötelezően meg kell jelennie, mivel ő az egyetlen munkaidőben elérhető képviselője 
szervezetünknek. Munkáltatója a kuratórium. Munkabérét kiemelten a működésünket támogató 
magánszemélyek adományából, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán nyert 
összegből finanszírozzuk. 

 

Kiadások: 2020-ban az alapítvány működtetése felborult, a pandémia miatt többlet kiadások 
jelentkeztek több költségtétel esetén, melyet saját forrásból kellett fedezni.  A különböző 
programjainkra érkezett támogatásokat minden esetben csak arra fordítjuk, amire érkezett. Az 
Élelemhiány 2020 megmozdulás esetében minden beérkező adományt élelemre fordítottunk. Az 
ehhez a gyűjtéshez köthető, ez az időszak alatt keletkező költségeinket más forrásból finanszíroztuk. 
(pl. a banki költségek, domain és hirdetési költségek, személygépkocsink és fuvarozási költségek… stb) 

Egyéb költségeinket tagjaink, egyéni támogatóink, adománygyűjtő dobozaink, támogatási programok 
segítségével fedeztük: 
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Munkánk nyilvános és átlátható, ezért folyamatosan érezzük, hogy nő a bizalom az adománygyűjtő 
tevékenységünk iránt. 2017-ben megkaptuk az Etikus Adománygyűjtő Szervezet címet. Minden évben 
az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete átvilágította tevékenységünket, és az Etikus 
adománygyűjtő minősítést tovább használhatjuk (http://www.atlathatosag.eu/#tagok)  

 
A támogatottságunk és az állatvédők szüksége jól mutatja, hogy nagy szükség van a munkánkra, 
hiányterületet fedeztünk fel.  

 

Budapest, 2021. május 31. 

 

 

Wieden Krisztina 
elnök 
Hangya Közösség Alapítvány 

 

 

 

 

Kiadások összesen
Személygépkocsi -1 162 745
Banki költségek -297 730
Bér és jutalékok -907 162
Domain, honlap -17 018
Egyéb működési költségek -973 866
Hirdetés -935 012
Informatikai fejlesztés 0
Ivartalanítás (Megelőzésre) -2 743 845
Könyvelő (működési költség) -124 587
Pályázati díj -2 000
Rendezvények 0
Támogatott orvosi ellátás -3 114 081


