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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 
 
Irányvonal 2021-ben: 

 
 Adományelosztó szervezet: Adománygyűjtések szervezése mellett, lakossági-  és vállalati 

felajánlásokat országosan koordinálunk. 
o 2020 tavaszán berobbant a pandémia és még 2021-ben is az élelemhiányt igyekeztünk 

megoldani. Az egyik kiemelt programunkká vált az ÉLELEMHIÁNY 2021 projectünk. 
 Ernyőszervezet: Jogi, szakmai segítséget nyújtunk. Több állatvédelmi továbbképzést is 

szerveztünk. Igyekszünk olyan kedvezményeket kiharcolni, amit az összeg állatvédő szervezet 
egységesen tud felhasználni a működésük különböző területein. Menhelyrehabilitációs 
programon belül komplexen kezeltük a terület problémáját, közös megoldásokban 
gondolkodunk. 

 Adománygyűjtés és logisztikai feladatok: Fontos 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. 

 Szemléletformálás: Nagy hangsúlyt fektetünk a felnőttek, a gyerekek, valamint a kutyás és 
macskás társadalom edukálására. 

 Közösségi élet: Több száz önkéntes segíti munkánkat: barkácsnapjainkon, rendezvényeinken, 
kutyaházkészítő csapatukkal, gyermekprogramjainkon, menhely segítő napokon... 

 Érdekképviselet. 2021. áprilisában felkérést kaptunk, hogy képviseljük a Nemzeti Állatvédelmi 
Tanácsban az állatvédő szervezeteket. A Hangya Közösségnek nem voltak ilyen jellegű 
ambíciói, mégis úgy láttuk, hogy nincs más erre alkalmas ernyőszervezet, így elvállaltuk. Egész 
évben aktív részesei voltunk a munkának, melyet egy évre vállaltunk el. Ezen időszak alatt 
először pályázati forrást kapott a terület.  
2021-ben alapító tagjai lettünk az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetségének, mely 
összefogás keretein belül szakmai egyeztetéseken vettünk részt, ezzel képviselve az állatvédők 
érdekérvényesítését a születendő jogszabályok tekintetében. 
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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 ernyőszervezetként egyedülálló hazánkban, 2020 év végére már 
220 állatvédő csapattal, szervezettel voltunk 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. 300.000 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 következtében. 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 rehabilitálását, mentését. Nekik próbálunk iránymutatást, 
összefogást, szakmai és jogi támogatást, tárgyi segítséget nyújtani. 
 
Tevékenységünk: 
 
A kevésbé támogatott régiókban működő állatvédő szervezetek munkájának segítése a fő célunk. 
Elsősorban szakmai, jogi segítséggel, tárgyi adományokkal, menhelyrehabilitációval támogatjuk őket. 
Nagy önkéntes bázist mozgatunk, akiket többféle módon is aktivizálunk. Munkánkat mindannyiana 
megalakulásunk (2010 óta) társadalmi munkában, önkéntesként végeztük.  2020 szeptemberétől 1 fő 
munkatársunk végzi a kötelező feladatokat. Csapatunk tagjai képzett szakemberek (jogászok, 
állatvédők, közgazdászok, marketingesek) segítik munkánkat. A tárgyi adományok mellett 
információkkal, szakmai, jogi segítséggel, összefogással támogatjuk az állatvédők tevékenységét. 
Jelentős figyelmet fordítunk a fiatal generáció szemléletformálására. 
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. Ernyőszervezetként végzett munkánk a legnagyobb krízisek idején 
létfontosságú (viharkárok, élelemhiány…stb) 
Havonta átlagosan több mint 100 menhelynek, állatvédő szervezetnek, csapatnak segítünk, ami több 
ezer állat gondozását jelenti. 
 
Célunk 2021-ben: 
Közgyűlésünkön több irányt is meghatároztunk a 2021-es évre vonatkozóan, melyből a pandémia 
miatti költségvetés és iránytervezet átdolgozása nagyon sok tervet áthúzott. Amiket sikerült 
teljesítenünk: 

 Folytattuk a menhely támogató programunkat, ahol szakmai tudással, jogi segítséggel, tárgyi 
adományokkal segítjük a hozzánk fordulókat. Lehetőségünk nyílt szakmai napokat is tartani. 

 Menhely rehabilitációs programunkon belül több kiválasztott menhely számára segítséget 
nyújtottunk. 

 Kiépített vonal a menhelyek, állatvédő szervezetek támogatására, tájékoztatására, melyben az 
összetartás, összefogás az egyértelmű cél. 
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 Munkánkat elsősorban civil kezdeményezésként önkéntes bázisra építve végezzük, kiemelve a 
közösségépítés fontosságát. 

 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. 

 Folytatjuk együttműködésünket partnereinkkel. 
 Menhelyek számára formált informatikai innovatív fejlesztés elkészítése, amivel a napi munkát 

tudjuk támogatni. 
 
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.  
 
 

Pénzügyi elszámolásokat érintő  
kezdeményezéseink, programjaink: 

 
 
Weboldalunkon és a közösségi médiában minden esetben, pontosan, képekkel dokumentálva 
beszámolunk az egyes programjainkra beérkezett adományokról, felhasználásukról, programjainkról, 
eredményeinkről. 
 
 
1. 100% AZ ÁLLATOKÉRT – MEGELŐZŐ PROGRAM 

 
2021-ben a legnagyobb hangsúlyt új programunk kapta, amit több éve tervezünk. 2020-ban már 
indítottunk kisebb ivartalanítási együttműködéseket szervezetekkel, állatorvosi rendelőkkel, 
mintegy előkészítve a 2021-re tervezett teljes programot. 
2021. második félévében országos pályázatot indítottunk. Állatvédő szervezetek jelentkezhettek, 
akik biztosítják a helyi koordinációt és adminisztrációt. Állatorvosi rendelőknek utaltuk az elvégzett 
beavatkozások után a kiszámlázott költséget.  
 
 
• 54 állatorvosi rendelővel és kb. 120 állatorvossal dolgoztunk együtt 
 42 állatvédő szervezet vett részt a Pályázatban. 
• A pályázat legfontosabb hatása, hogy 1 éven belül közel 10 ezer állat nem került utcára, 
menhelyekre! 
 
Részletes beszámoló:  
http://www.hangyakozosseg.hu/hirek/eredmenyek-100-az-allatokert-megelozes-program/ 
 
 
Költségvetés: A 100% az állatokért - Megelőzés program pályázatának keretében összesen 925 
gazdás kutya és gazdás vagy kóbor macska került ivartalanításra. A 14 589 619 Ft-os költségvetésű 
programból 14 039 558 Ft került finanszírozásra a 2021. évre tartalékolt és a 2021-ben kiutalt SZJA 
1% terhére. A NAV által utalt összeget 2020-ban és 2021-ben teljes egészében megelőzésre 
fordítottuk. 
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100% - Megelőzés Program 
Áthozott 

1% 
Beérkezett 

összeg Kiadás Total 
1százalék 8 465 309 5 570 542 0 14 035 851 
Ivartalanítás (Megelőzésre)   223 400 -1 900 594 -1 677 194 
Kóbor állat megelőzés Pályázat   22 000 -13 795 511 -13 773 511 
        -1 414 854 
 

2021 júliusában indítottuk ivartalanításra gyűjtést, amire 223.400 Ft érkezett. Összesen a 
pályázaton kívüli ivartalanításokra 1.900.594 Ft-ot fizettünk. Elsősorban szervezeteknek, 
állatmentőknek, magánszemélyeknek nyújtottunk támogatást szociálisan rászoruló alapon. A 
különbözetet, 1.404.845 Ft-ot adományokból pótoltuk. 

Megelőzés Programunk folyamatosan fókuszban lesz az elkövetkező években, mert a mértéktelen 
mennyiségű kóbor állat egyetlen megoldását csak a prevencióban látjuk. 

2. ÉLELEMHIÁNY 2021 

A Covid megjelenésével kialakult élelmezési gondot sokáig problémát jelentettek. 2020-ban 
felvállaltuk a segítségnyútást és közel 100 tonna élelemmel tudtuk támogatni az állatokat gondozó 
szervezeteket. 
2021-ben folytattuk a programunkat, hiszen több támogatónkkal való 2020-as egyeztetések 2021-
ben valósulhattak meg. 2022-ben 2.475.065 Ft támogatás érkezett élelemre, a 1.725.091 Ft-os 
különbözetet a rendszeres támogatóink adományából fedeztük. 

  
Átvitt 

összeg 
Beérkezett 

összeg Kiadás Záró tétel 
Élelemre 5 930 835 2 475 065 -10 130 991 -1 725 091 

 
Programunkon belül igyekszünk vállalatok, támogatók segítségét is kérni. Összesen 2021-ben 
150 010 kg (több mint 150 tonna!) táppal tudtuk segíteni a mentett állatokat, melynek jelentős 
részét tárgyi adományként kaptuk. 

3. TÁMOGATÁSOK 
 
Adhat Telefonos adományvonalunk: 
2021-ban a NIOK Adjukössze Telefonos Adománygyűjtő vonal segítségével 750.970 Ft-tal 
gazdálkodhattunk, melyből az épp aktuális kampányokat, megmozdulásokat támogattuk, 
legfőképpen az Élelemhiány Programunk keretein belül a rászoruló szervezeteket, menhelyeket. 
 
Közösségi adománygyűjtésünk: 
Állatbarátvagyok kampányunk által 975.256 Ft érkezett, melyet szintén élelemre fordítottunk. 

https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/allatbaratvagyok-2450 

A DÍJNET támogatói programján keresztül 234.071 Ft támogatás érkezett.  

 
4. Hangya Közösség által mentett/támogatott/örökbeadott kutyák orvosi ellátásának költségei 
 

2021-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, 
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ezért kiemelt fontosságú támogatási céljaink közé tartoznak az ivartalanítások. Ebben a 
programunkban csak olyan állatok szerepeltek, aminek orvosi költségeit nem tudták volna 
máshogy fedezni az állatvédő szervezetek. 61 esetben nyújtottunk segítséget állatorvosi 
költségekben, a legtöbbnek életmentő volt a beavatkozás. 
Összesen 4.754.278 Ft-t költöttünk, melyre 123.056 Ft támogatást kaptunk. A különbözetet a 
beérkezett adományokból térítettük. 
 

  
Átvitt 

összeg 
Beérkezett 

összeg Kiadás 
Saját kutyák 123 056 -3 531 145 -3 408 089 
Támogatott orvosi ellátás   0 -1 226 889 
Menhely fejlesztés támogatás   0 -119 300 
      -4 754 278 

 
 

5. Pályázatok:  
 

2021-ben nem nyertünk pályázatot. A 2020-as Nemzeti Együttműködési Alap pályázatának 
elszámolása átnyúlt 2021-re.  

       
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 

 
 
6. Személyi jövedelemadó 1% 

 
2020-ban is jogosultak voltunk adó 1% gyűjtésére. 9.618.224 Ft-ot kaptunk, amiből már 2020-ban 
is felhasználásra került 1.152.915 Ft. Az ezen felül maradó teljes keret a 2021-es 100% AZ 
ÁLLATOKÉRT – MEGELŐZŐ PROGRAM-ra tartalékoltuk.  
 
2021-ben 5.574.249 Ft érkezett a NAV-tól a lakossági személyi jövedelemadó 1%-ból, melyet 
szintén az AZ ÁLLATOKÉRT – MEGELŐZŐ PROGRAM-ra fordítottunk. 
 

 
2020-ban kiutalt, 2021. évre átvitt összeg         8 465 309 Ft  
2021-ben kiutalt összeg         5 574 249 Ft  

 
 

7. 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. 
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2020-ban átléptük a törvény által meghatározott 50 millió forintot, ezért 3 tagú Felügyelő 
Bizottságot hoztunk létre. 
 
Nagy munkát fektetünk a vállalati szféra elérésére. 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.  
 
2018. december 3-án a Cofidis Magyarországtól egy Dacia Sandero személygépjárművet kaptunk 
használatra, melyet 2020.  decemberében a Cofidis Magyarország a Hangya Közösségnek 
ajándékozta. 2021-ben is ezzel a járművel oldottuk meg a szállítási feladatokat, valamint 
önkéntesek segítségével. A nagyobb mennyiségű és méretű adományok szállításához fuvarozási 
céget vettünk igénybe. 
 
Tárgyi adományok: 
Több esetben más szervezet által fogadott adomány elosztásában segítettünk: 
Minden adományosztásról beszámolunk közösségi oldalunkon, ahol napi szintű munkánkat 
tesszük láthatóvá. A legnagyobb adományok elosztásáról honlapunkon is beszámolunk: 
Összesen 187 bejegyzett állatvédő szervezetnek és legalább ennyi magán állatmentőnek 
segítettünk különböző formában. 
Minden tárgyi adományt alapítványok, egyesületek, állatvédők számára juttatunk el. 
Adományelosztó szervezetként saját felhasználásra nem tartunk meg eszközöket. 
A Hangya Közösséghez 14.161.714 Ft adomány érkezett be. Részletezve a vállalati és egyéb 
támogatásokat: 
 

2021.01.26 70 000 S. C. Kft banki átutalás 
2021.03.29 200 000 R. T Kft. banki átutalás 
2021.04.19 18 505 D. O.  tárgyi adomány: állat eledel 
2021.05.04 798 db M. Nyrt tárgyi adomány: fertőtlenítő 
2021.05.11 990 000 A. Kft tárgyi adomány: immunerősítő 
2021.05.18 135 975 G. E Kft. tárgyi adomány. kutya és macska élelem 
2021.10.16 100 000 D. P Kft banki átutalás 
2021.10.27 203 149 F. C. Kft tárgyi adomány: 4 db kutyaház 
2021.11.04 130 354 M.s. banki átutalás élelemre 
2021.11.08 10 000 F. Kft banki átutalás 
2021.12.07 46 331 É. S. Kft. tárgyi adomány: állat eledel 
2021.12.07 268 021 A. Kft tárgyi adomány: csempe, padlólap 

2021.12.07 2 000 000 
V. F. Jótékonysági 
Alapítvány banki átutalás 

2021.12.10 972 000 Ma. Kft tárgyi adomány: inkontinencia alátét 
2021.12.14 2 000 000 F. C. Kft banki átutalás 
2021.12.20   Agrárminisztérium tárgyi adomány: 520 kg táp 
2021.12.20 972 000 Ma. Kft tárgyi adomány: inkontinencia alátét 
2021.12.27 150 000 S. Kft banki átutalás 
2021.12.30 622 500 C.  banki átutalás élelemre 
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8. KUTYAHIDEG PROGRAM 2021 

 

  
Átvitt 

összeg 
Beérkezett 

összeg Kiadás Záró tétel 
Kutyaház adomány   905 200 -1 160 211 -258 011 

 
 
2021-ben 905.200 Ft támogatás érkezett be kutyaházakra, amiből 1.160.211 Ft-ot költöttünk 
megrendelt szigetelt, tartós, menhelyi körülményekre tervezett házakra. A különböztet a beérkezett 
támogatásokból fedeztük.  
 
Kutyahideg programunkon belül, lakosság számára már feleslegessé vált kutyaházakat gyűjtünk össze, 
felújítunk és juttatunk le vidékre.  
 
2021-ben 380 db házat sikerült felújítani és 41 db vidéki állatvédő menhely, szervezet vagy 
gyepmesteri telepre juttattuk le. 
 
A Kutyahideg Program nem tartalmazza a felújításhoz szükséges jelentős költségű tárgyi eszközöket 
(csavarok, szögek, festékek, szerszámok… stb.) sem az egyre emelkedő fuvarköltséget sem. Azokat az 
alapítvány működési költségeinél vezetjük. 
 

KÖLTSÉGEK 
 
Juttatások: Ahogy az előző években, úgy 2021-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.  
Egy-egy programnál, rendezvénynél, felhívásnál napi felelős munka zajlik. Ilyenkor több segítőnk napi 
8-10 órában dolgozik. Önkénteseink, köztük kuratóriumi tagjaink látják 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, adminisztrációk, 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  
szervezetünk. 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 pályázatok terhére, valamint kiemelten a működésünket támogató 
magánszemélyek adományából finanszírozzuk.  
 
Kiadások: A különböző programjainkra, kezdeményezéseinkre érkezett támogatásokat minden 
esetben csak arra fordítjuk, amire érkezett. 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)  
 
 

Működési költségek Bevétel Kiadás 
Adományelosztás ktg (fuvar, 
postadíj) 0 -588 230 
Autó 0 -828 547 
Banki költségek 26 606 -294 827 
Bérköltség 0 -4 332 000 
Domain, honlap 0 -11 684 
Egyéb működési költségek 0 -540 514 
Programok költségei 0 -1 165 949 
Informatikai fejlesztés 0 -600 000 
Könyvelő (működési költség) 0 -207 772 
Megbízási munkadíj 0 -170 000 
Pályázat 0 0 
Pályázati díj 0 0 
Rendezvények 0 -247 800 

 
 
A támogatottságunk és az állatvédők szüksége jól mutatja, hogy nagy szükség van a munkánkra, 
ernyőszervezetként munkánk hiányterületen tevékenykedik.  
 
 
 
Budapest, 2022. május 26.  
 
      
 
 
                                                                                                          Wieden Krisztina 
        elnök 
 
 
 
Jelen szakmai beszámolót a Hangya Közösség Alapítvány Kuratóriuma elfogadta. 
 


