
 

 

 

 

HANGYA KÖZÖSSÉG ALAPÍTVÁNY 

ADOMÁNYGYŰJTÉSÉNEK ÁTLÁTHATÓSÁGA 2017. 

 
 

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 2017-ben nem fogadhat még a jogszabályok értelmében. 
 
Adománygyűjtés módja: Banki átutalás, Rendezvények, Bolhapiac, 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. 
 
Kampányaink: 

1. KUTYAHÁZGYŰJTŐ KAMPÁNY 

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

 Kutyahideg 2016/2017 kampányunk 2017-re eső költségvetése: 
    2017 első félév 

Kutyahideg.hu bevétel  Támogatás 625.653 

Kutyahideg.hu kiadás  Kiadás 1.599.273 

  

http://www.hangyakozosseg.hu/
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A teljes szezont átölelő Kutyahideg 2016-2017 kampány beszámolója és elszámolása 
itt található:  
http://www.hangyakozosseg.hu/sikereink/kutyahazgyujtes-2016-2017-tele/ 
A "Kutyahideg 2016/2017" programunk során 2.107.400 Ft-ot gyűjtöttünk, összesen 
2.171.667 Ft költöttünk a teljes kutyaház programra. A különbözetet, 64.267 Ft-ot a 
Hangya Közösség adományaiból teljesítettük. 

 

 Kutyahideg 2017/2018-as kampányunk jelenleg is zajlik. 
 

    2017 második félév 

Kutyahideg.hu bevétel  Támogatás 3.347.596 

Kutyahideg.hu kiadás  Kiadás 3.408.296 

  

Programunkra 2017. évben összesen 3.347.596 Ft támogatás érkezett, melyből 
1.106.111 Ft a Jóügyekért.hu-n folytatott jótékonysági gyűjtésen át érkezett. 
 
2017. december 31-i 3.408.296 Ft-ot költöttünk el a kutyaházakra, a fennmaradó 
összeért pedig megrendeltük a házakat, melyek kifizetésére a teljesítéskor kerül sor. 
 
Ennek részeként a Cofidis Magyarország 50 db kutyaház gyártási költségével 
támogatta a Kutyahideg kezdeményezésünket, melyet a köztünk született szerződés 
szerint 2018. január 10-én teljesítettünk. A túlteljesítésből származó összeget saját 
forrásból egészítjük ki. 
 
 

2. Menhely támogató program 
 

 A karcagi menhelynek (Kóbor Szívek Állatmentő Alapítvány) keneleket vásároltunk. Az 
adománygyűjtés keretén belül 771.473 Ft érkezett be. A teljes project 1.002.030 Ft-ba 
került, így a különbözetet, a rendezvényeinken befolyt adományainkból pótoltuk: 
230.557 Ft-ot. 
 
Karcagi menhely segítő program   

Támogatás 771 473 

Kiadás 1 002 030 

 -230 557 

  

 

 A nyírmadai menhely (Kóborlók Állatvédelmi Egyesülete) jelezte számunkra, hogy 
élelemhiánnyal küzd. 177.000 Ft támogatást tudtunk gyűjteni. 26.286 Ft-ot az 
adománygyűjtő dobozunkból származó támogatásokból tettünk hozzá, hogy így 
megkapjuk azt a mennyiségi kedvezményt, amiért kellő minőségű tápot tudjunk 
rendelni. Összesen 203.286 Ft-ot költöttünk. 
 
Nyírmadai menhelynek élelemgyűjtés   

Támogatás 177 000 

Kiadás 203 286 

 -26 286 

http://www.hangyakozosseg.hu/sikereink/kutyahazgyujtes-2016-2017-tele/
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 A kisvárdai menhely (Ugat-lak Alapítvány) számára 799.695 Ft adomány érkezett. 
808.000 Ft-ot utaltunk át a menhely fejlesztésére. A különbözetet a Hangya Közösség 
tagjai vállalták, 8.305 Ft-ot. 
 
 
Kisvárdai menhely segítő program   

Támogatás 799 695 

Kiadás 808 000 

 -8 305 

  

 
3. Prevenció program 

 
A felesleges szaporulat megelőzésére indított kampányunkban 144.636 Ft érkezett. 
Folyamatosan ivartalanítjuk a velünk kapcsolatba került állatokat, 2017. év végéig 174.450 Ft-
ot költöttünk.  
 

 
Ivartalanítás (Megelőzésre)   

Támogatás gyűjtése 144 636 

Kiadás 174 450 

  -29 814 

  
 
  

4. Hangya Közösség által mentett/támogatott/örökbeadott kutyák orvosi ellátásának 
költségei 
 
Alapítványunk elsősorban nem állatok mentésével és rehabilitációjával foglalkozik, de mégis 
több olyan esettel találkoztunk 2017-ben, amikor nem volt más választásunk, csak segíteni. 

A támogatott kutyák esetében CSAK orvosi költségek és gyógyszer költségek merültek fel. 
Minden más költséget ideiglenes befogadóink álltak. 

 

Bevétel 375616 

Kiadás -395026 

  -19410 

 

 

A Hangya Közösség költségvetése: 

Bevétel   

Hangya Adomány 992 257 

Bolha piacból 91 755 

Rendezvények 337 400 

Urna 137 600 

Magnetbank 48 653 

Téves utalás 5 000 

Bevétel összesen 1 607 665 
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Kiadások   

Rendezvények 385 193 

Nyomda költség 0 

Raktár bérleti díj 304 800 

Könyvelő 82 200 

Egyéb költségek (bank) 48 237 

Befektetett célszerinti költségek 10 000 

Hirdetés 105 924 

Bér és jutalékok 0 

Domain, honlap fenntartás 12 446 

Téves utalás 5 000 

Kiadások összesen 936 354 

 

 

Budapest, 2018. március 3. 

Hangya Közösség Alapítvány 

 

 

 

 


