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Az Alapítvány alapadatai 
 
Az Alapítvány elnevezése: Hangya Közösség Alapítvány 
Az Alapítvány rövid neve: Hangya Közösség 
 
Székhelye: 1161 Érsekújvári u. 22. 
Nyilvántartási száma: 01-01-0012164 
Adószáma: 18732993-1-42 
Bírósági bejegyzés száma: 14.Pk.60.479/2015/7.,  
Jogerőre emelkedett: 2015. december 16.  
 
Bankszámlaszáma: 
Bank: MagNet Bank Zrt. Hangya Közösség 
Bankszámlaszám: 16200223-10044991-00000000 
IBAN: HU06 1620 0223 1004 4991 0000 0000 
SWIFT: HBWEHUHB 
 
Az Alapítvány Alapító okirat szerinti céljai: 
 

 Az Alapítvány elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson hátrányos helyzetben lévő, kevésbé 
támogatott területek vagy személyek számára. Kiemelten az állatvédelmi tevékenység 
területére. 

 Hatékony megoldások keresése és kidolgozása, ami hosszú távú megoldást jelenthet az 
állatvédelem területén közismert problémákra. Ezek megismertetése a társadalommal és a 
döntéshozó szervekkel. 

 Aktív szerepvállalás a környezet- és állatvédelemmel kapcsolatos szemlélet pozitív 
megváltoztatásában: természeti értékeink védelme és a felelős állattartás minél szélesebb 
réteggel való megismertetése. Felhívva a figyelmet a hatályban lévő jogszabályokra, kóbor 
állatok magas számára, ivartalanítás szükségességére és a lakókörnyezet tisztaságának a 
megőrzésére. 

 A nevelés, oktatás és ismeretterjesztés területén közösségépítő vagy köznevelés céljából 
szervezett szemléletformálás. 

 Szociálisan rászoruló (anyagi nehézséggel küzdő vagy bajban lévő) személyek, vagy 
csoportok/szervezetek segítése az Alapítvány adta lehetőségek keretein belül anyagi vagy 
tárgyi adománnyal. 

 Hazai és nemzetközi háttérre támaszkodva gyűjtések szervezése a hátrányos területek 
szükségeinek kielégítésére, nemzetközi kapcsolatépítés tapasztalatcsere és együttműködés 
céljából.  

 A civil szférát érintő (szociális problémákkal, környezetvédelemmel, állatvédelemmel) 
kapcsolatos programok szervezése, közreműködés hasonló rendezvények vagy kulturális 
tevékenységek kivitelezésében. 
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Az Alapító Okirat szerint a célokhoz rendelve az Alapítvány: 

 önkéntesek toborzásával végzi feladatát, hogy minél szélesebb kör számára nyújthasson 
segítséget; 

 adománygyűjtő hálózatot szervez (koordinátor szerepben), átadó és átvevő pontok közötti 
kapocsként fuvarok szervezésével, önkéntesek bevonásával;  

 felkutatja a tevékenység működtetéséhez szükséges forrásokat; 

 az érkezett adományok elhelyezéséről, felhasználásáról folyamatosan tájékoztatja az 
adományozói kört;  

 arra törekszik, hogy információs kiadványok, népszerűsítő rendezvények segítségével 
megismertesse a lakosságot a problémákról és megoldásukról; 

 kapcsolatot épít mind belföldi, mind külföldi szervezetekkel, amelyek az Alapítvány minőségi 
munkájához hozzá tudnak járulni. 

 

Szakmai beszámoló 
 
Támogatások: 
 
Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy egy erős támogatói bázist építsünk ki, akik egyetértenek 
tevékenységünkkel.  
A legfontosabb számunkra, hogy minél többen beleláthassanak napi munkánkba, követhessék a 
különböző kezdeményezések teljes menetét, illetve az adományok útját a beérkezéstől a fuvarozáson 
át a felhasználás helyéig. Ezt egyrészt hírleveleink segítségével tesszük, másrészt a közösségi portálok 
olyan napi szintű kommunikációt tesznek számunkra lehetővé, ami megengedi, hogy bárki részt vegyen 
bármelyik munkafázisunkban és segítsen bennünket akár önkéntes munkával, akár tárgyi vagy pénzbeli 
adományokkal. 
 
Az Alapítvány kommunikációs felületei: 
 
Központi oldal: www.hangyakozosseg.hu 
Kutyaházgyűjtő „Kutyahideg” kampányunk oldala: www.kutyahideg.hu 
Közösségi portálokon létrehozott napi szintű kommunikációs felületeink: 
https://www.facebook.com/HangyaKözösseg 
Blogunk: www.hangyakozosseg.blog.hu 
 
 
Célunk: 
 
A Hangya Közösség egy alulról jövő, szabadidős tevékenységből kiforrott társadalmi összefogásra 
építkező kezdeményezés. Munkánk egyedülálló hazánkban, 170 állatvédő csapattal, szervezettel 
vagyunk kapcsolatban.  
Ma Magyarországon az állatvédelem helyzete kritikus. A lakossági állatbántalmazásos, állatkínzásos 
esetek száma évről évre rohamosan nő. A jellemzően leszakadó régiók településein generációk nőnek 
fel úgy, hogy az állatok szenvedése normális jelenség. A lakossági felelőtlen túlszaporulat 
eredményeképpen kb. 100.000 kutya kóborol utcákon. Az országban sajnos mindennapi eset már a 
kéregető, lesoványodott kutya. Az ún. gyepmesteri (sintér) telepeken havonta kb. 2.000 kutya pusztul 
el szenvedés közben. A tendencia évről évre rosszabb állapotokat mutat. Több mint. 20.000 állat él 
állatvédők gondozásában, a menhelyek többszörös teltházzal működnek. Ezek a szervezetek állami 
támogatások nélkül végzik az állatok rehabilitását, mentését. Nagyobb probléma vagy tragédia esetén 
nincs kihez fordulniuk. Mi nekik segítünk. 
 

http://www.hangyakozosseg.hu/
http://www.kutyahideg.hu/
https://www.facebook.com/magyarvizslasos
http://www.hangyakozosseg.blog.hu/
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Tevékenységünk: 
 
A lakosság segítségével a „zöld” szemléletet erősítve az újrahasznosítás jegyében olyan tárgyi 
adományokat gyűjtünk, ami egy háztartásban már feleslegessé vált, de az állatok gondozása során még 
hasznos lehet. A nagyvállalatok ipari hulladékából is rengeteg újrahasznosítható tárgyat tudunk még 
évekre szolgálatba állítani.  
Jelentős figyelmet fordítunk a fiatal generáció szemléletformálására. 
Nagy önkéntes bázist mozgatunk, akiket többféle módon is aktivizálunk. Munkánkat mindannyian 
társadalmi munkában, önkéntesként végezzük. Csapatunk tagjai képzett szakemberek (jogászok, 
állatvédők, közgazdászok). A tárgyi adományok mellett információkkal, szakmai, jogi segítséggel, 
összefogással támogatjuk az állatvédők tevékenységét. 
Munkánk során gyakran találkozunk mélyszegénységben, kilátástalan helyzetben élő emberekkel, akik 
mellett szintén nem megyünk el. Együttműködünk több szociális alaptevékenységű szervezettel is. 
A munkánkat 2015 decemberétől hivatalos szervezetként folytathattuk. Magyarországon elsőként 
fogtuk össze az állatvédelmi területen előforduló hiányokat, problémákat, ami nagy társadalmi 
támogatottságra talált. 
Havonta átlagosan 20-30 menhelynek, állatvédőnek segítünk, ami több ezer állat gondozását jelenti. 
 
Célunk 2017-ben: 
Közgyűlésünkön több irányt is meghatároztunk a 2017-es évre lebontva. 

 Folytatjuk menhely támogató programunk, ahol szakmai tudással, jogi segítséggel, tárgyi 
adományokkal segítjük a hozzánk fordulókat.  

 Menhely rehabilitációs programunkon belül több kiválasztott menhely számára komplex 
segítséget nyújtottunk, amibe civil önkénteseket is bevontunk.  

 Munkánkat elsősorban civil kezdeményezésként önkéntes bázisra építve, kiemelve a 
közösségépítés fontosságát. 

 Rendezvényeken való megjelenésünkkel a szemléletformálást támogatjuk. 

 Továbbra is kiemelt szerepet kap a környezettudatos gondolkodás: az újrahasznosítás 
jegyében a lakosság számára már feleslegessé vált, de menhelyek számára még hasznos 
tárgyakat gyűjtjük és koordináljuk a beérkező kérések alapján. 

 
 
2017-ban elért eredmények: 
 
Adománygyűjtő és elosztó tevékenységünk nagyban könnyítette az állatvédő szervezetek munkáját. 
A társadalmi összefogásból építkezünk, hiszünk abban, a civil szervezeteknek lehetőséget kell adni a 
lakossági önkéntes munkára: 
 

 Kb. 10 tonna állatok élelmezésére alkalmas adományt gyűjtöttünk és szétosztását 
koordináltuk. 

 A vállalati felajánlásokból érkező épülethálók, reklámmolinók megsemmisítés helyett 
keneleken árnyékolóként, szélfogóként hasznosulnak tovább, ami védelemmel szolgál a 
kiszolgáltatott állatok számára. 

 2017-ben rendszeres támogatóink és vásárunk segítségével lehetőségünk tovább béreltük a 
raktárunkat, ahol tárolni tudjuk a beérkezett adományokat 

 Chipleolvasó akciónkon belül újabb 51 állatvédő csapat, szervezet juthatott készülékhez, amit 
más módon nem tudtak volna megoldani. 

 Budapesten belül adománygyűjtő hálózatot működtetünk, mely gördülékenyen működik és 
bárki számára elérhető. 

 Több mint 6.300 személytől és cégtől kaptunk tárgyi felajánlást, amit a legszükségesebb 
helyekre juttattuk. 
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 Önkéntesek bevonásával 3 barkácsnapot tartottunk, ahol igazi közösségi munka, közösségi 
élmény jött létre.  

 5 belvárosi, magas látogatottságú rendezvényen vettünk részt, ahol megismertettük a felelős 
állattartást. 

 Hangyaboly programunk lehetőséget ad, hogy baráti társaságok, munkahelyi csapatok 
összeálljanak egy jó ügy érdekében, az adomány útját követjük és tájékoztatjuk a felajánlókat. 

 Közösségi oldalunk látogatóinak száma 50%-kal növekedett. Munkánk során több ezer olyan 
emberhez jutottunk el, akik eddig nem tudtak az állatvédelem területén létező problémákról 
és segítségünkkel fizikailag is szeretnének tenni az ügyért. 

 
Vállalati együttműködéseink: 

 5 alkalommal éltünk a Tesco nyújtotta adománygyűjtési lehetőséggel, ami eredményeképpen 
több tonna élelemmel tudtuk támogatni a gazdátlan kutyákat. 

 A Cofidis Magyarországgal közös megmozdulásként kezdtük a téli Kutyahideg programunkat, 
ami eredményeképpen 2018 tavasszal is tudtuk folytatni a kutyaházak szétosztását. A Cofidis 
Magyarország 50 kutyaházzal támogatta kezdeményezésünket és ennek hirdetési költségét. 
Ennek keretein belül barkácsnapot szerveztünk, amit kisfilmmel is megörökíthettünk. 

 A Budapest Bank “Önkéntességgel egy jó ügyért” felhívásában részt vehettünk. 
 
2017-ben Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete átvilágította tevékenységünket, és 
Etikus adománygyűjtő minősítést kaptunk (http://www.atlathatosag.eu/#tagok)  

 
Pénzügyi elszámolásokat érintő kezdeményezéseink: 
 
Weboldalunkon és a közösségi médiában minden esetben, pontosan, képekkel dokumentálva 
beszámolunk az egyes programjainkra beérkezett adományokról, felhasználásukról. 
Pl: http://www.hangyakozosseg.hu/sikereink/karcag-uj-kenelsor-epul/ 
 

1.  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. 

 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. 

 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. 
 

2. 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.  

  

http://www.atlathatosag.eu/#tagok
http://www.hangyakozosseg.hu/sikereink/karcag-uj-kenelsor-epul/
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3. Állategészségügyi Adatbázis 
 

Régi álmunk vált valóra, mikor decemberben 755.000 Ft támogatást kaptunk egy teljes 
állatvédelmi újítást célzó informatikai fejlesztésre. A szerződést megkötöttük, a tárhelyeket 
megvásároltuk, a fejlesztést elkezdtük. A program használatba vétele 2018-ban várható. 
 

4. Kutyahideg project 
 
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 

  
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 2017. 
december 31-i 3.408.296 Ft-ot költöttünk el a kutyaházakra, a fennmaradó összeért 
pedig megrendeltük a házikókat, 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. 
 

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 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. 

 
Danie – 25.000 Ft támogatás érkezett rá, 42.126 volt az állatorvosi költsége. 
Lecsi kutya életmentő műtétjére 115.808 Ft érkezett, a teljes orvosi költsége, beleértve 
a több hétig tartó infúziókat is 115.805 Ft volt. 
Bamba kutya örökbefogadóitól 12.500 Ft támogatás érkezett, amit Mambó költségeire 
fordítottunk. 

http://www.hangyakozosseg.hu/sikereink/kutyahazgyujtes-2016-2017-tele/
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Mambó 234.808 Ft adományt kaptunk, melyből 2018 december 31-ig 237.095 Ft-ot 
költöttünk el. Ebbe a gázolás utáni életmentő műtétje, szívműtétje, gyógyszerei, 
oltásai, ivartalanítása, MR-je, neurológiai, epilepszia és ortopédiai kontroljai fértek 
bele. Rehabilitációja folytatódik. 

 
 
Pályázatok: Alapítványunk a Tesco közösségi program és a NEA pályázatán indult, de sajnos nem 
szerepeltünk a nyertesek között. 
 
Juttatások: 2016. évben vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást, semmilyen jogcímen 
kifizetés nem történt. A vezetők és az önkéntesek tevékenységüket társadalmi önkéntes munka alapon 
végezték, határozott vagy határozatlan önkéntes szerződéssel.  
 
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, 2017. április 8.  
 
      
 
 
                                                                                                          Wieden Krisztina 
        elnök 
 
Jelen szakmai beszámolót a Hangya Közösség Alapítvány Kuratóriuma elfogadta. 


