
ADHAT vonal beszámoló 
2019. év 

2019-ben elindítottuk a telefonos adománygyűjtést (hívás és SMS) az adjukössze.hu felületén, mert 
adományozóink többször kérték. Mi is azt tapasztaltuk, hogy ez egy közkedvelt támogatási forma 
támogatóink körében, hisz egyszerűen és gyorsan tudják így munkánkat támogatni. 
 

A Cofidis Kutyaszemmel program részeként indult telefonos adománygyűjtés eredménye: 

A kampány 2020-ban zárult, az ebben az időszakban befolyt összeget egyben kezeljük a kampány 
részeként, mind beérkezett támogatások, mind a felhasználásuk szempontjából: 2019.09.02 – 
2020.02.31. 

Részletezés a szerződésben foglaltak szerint: 

 

– a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege (a) 1.764.150 Ft 
– ebből a telefonszolgáltatók részére átadott díj (b) 135.097 Ft 
– az adománygyűjtő szervezet által saját működési költségre felhasznált keret (a következő 
részletezettséggel: 

- Raktározási költség, 0 Ft 
- karbantartási költség, 0 Ft 
- hirdetési költség, 0 Ft 
- bérköltség, 0 Ft 
- bérjárulékok 0 Ft 

– a szervezet által a rászorulók megsegítésére felhasználható összeg (d) [d = a – b – c] 1.629.053 Ft 
– adományban részesítettek száma (fő) 910 kutya 
– a gyűjtésből befolyt adomány felhasználása, a tevékenység részletes bemutatása. 

 
A befolyt összeget teljes egészében a Hangya Közösség alapítói okiratában meghatározott 
alapítói célokra fordítottuk.  
 
Működésünk szerves része 2019. évben az állatvédelem szereplőinek, a kevésbé támogatott 
vidéki menhelyeknek, vagy az onnan származó kutyák rehabilitációjával foglalkozó állatvédő 
szervezetek támogatása volt. 

A teljes beérkezett összeget kiegészítettük saját forrásból 1.659.400 Ft-ra és következő 
támogatásokat fedeztük belőle: 
 
319.000 Ft-ot fordítottuk állatorvosi költségekre és menhelyek fejlesztésére 

SMS ADHAT (Adjukössze.hu) COFIDIS KUTYASZEMMEL
HELYISÉG 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



1.340.400 Ft értékben vásároltunk speciálisan menhelyek számára tervezett tartós, 
rágásbiztos, fertőtleníthető, szigetelt kutyaházakat. 

A támogatásokból részesült állatvédő szervezetek: 
Barcsi Természet- és Állatvédő Egyesület     
Vahur Állatvédő Egyesület Ajka     
Miskolci Második Esély Alapítvány     
Puli Állatvédő Egyesület - Debrecen     
Kóbor Szívek Alapítvány - Karcag  
Összefogás az Állatokért Alapítvány 
Kutyaovi Állatvédő Egyesület    

A telefonos adománygyűjtésünk a Cofidis Kutyaszemmel kampányon belül valósult meg, 
összességében az adjukössze.hu és más felületeken összesen csaknem 13 millió forint 
támogatásból 40 állatvédő szervezet 4.600 kutyája került jobb körülmények közé. A 
költségekről a Cofidis Magyarországgal kötött szerződésünk szerint tételesen, számlákkal 
igazolva elszámoltunk. 
 

Köszönjük, hogy 2019. évben támogattátok munkánkat! Köszönjük, hogy segítitek 
tevékenységünket. 

Hangya Közösség Alapítvány 


