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Ivartalanítási támogatás  
állatvédelmi szervezetek részére 

 
Pályázati felhívás 

 
  

1. Pályázat fedezete: 
 

A Hangya Közösség Alapítvány a 2020-ban kapott Személyi Jövedelemadó 1 százalékának 
felajánlásából származó bevételét teljes egészében a magyarországi kóbor eb és kóbor macska 
megelőzésére fordítja. Ezt az összeget kiegészíti magánszemélyek adományaiból származó 
támogatásokkal. A pályázat sikerességének növeléséhez további támogatókat is vár. 
 
A program neve: 100% az állatokért – Megelőzés program 2021. 
 
Az együttműködés keretében a Hangya Közösség átvállalja az ivartalanítási beavatkozások 
finanszírozását. Amennyiben a beavatkozáson áteső kutya nem rendelkezik mikrochippel vagy 1 
éven belüli veszettség elleni oltással, abban az esetben ezek költségeit is vállalja.  
 

2. Rendelkezésre álló forrás:  
 

16.000.000 Ft, ami további támogatók megjelenésével növekedhet. 
 
3. Pályázat célja: 

 
A Hangya Közösség Alapítvány a kóbor állat megelőző programjának részeként elsősorban olyan 
állatvédő szervezeteket támogat, melyeknek van kapacitása a lakosság tulajdonában lévő 
problémát okozó állatok ivartalaníttatására. Ismerik a kóbor állatok szaporulatáért felelős 
gócpontokat és vállalják a beavatkozáshoz szükséges feladatokat (az állatok érdekeit figyelembe 
véve). 
 
A program összhangban van az állam által támogatott megelőző programokkal, miszerint: „Az 
állattulajdonos/állattartó (a továbbiakban: állattartó) köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az 
állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. 
Figyelemmel az állatvédelmi szabályokra és a felelős állattartásra, a nem kívánt szaporulat 
kezelésének leghatékonyabb módja az ivartalanítás.” (hivatkozás: MFP-FAE/2021) 
 

4. Pályázat indoklása:  
 
Ma Magyarországon az állatmenhelyek kb. 8.000 állat fogadására alkalmasak, miközben az 
állatvédő szervezetek gondozásukban kb. 40.000 állatot látnak el. Jelenleg kb. 300.000 ezer kóbor 
vagy gazdás kóborló kutya és 3 millió macska él közterületeken, melyet már nem lehet elhelyezni 
állatotthonokban. Ezek az állatok tovább szaporodnak, mely újabb probléma forrást jelentenek. Az 
ivartalanítás a világon elismert megelőző program, mellyel nem csak a szaporodást állítják meg, de 
a gyakori ivarszervi megbetegedések elkerülésének is leghatékonyabb módja.  
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5. Pályázók köre 
 
 Kizárólag Magyarországon bejegyzett civil szervezetek jelentkezhetnek, melyek alapítói céljai 

között az állatvédelmi feladatok ellátása szerepel. 
• A Pályázó feladata a lakossági kóbor eb és kóbor macska megelőzést elősegítő ivartalanítási 

program koordinálása: jelentkezőket regisztrálja, figyelemmel kíséri a folyamatot, állatorvossal 
kapcsolatot tart, adminisztrál, utóellenőrzést végez és beszámolási kötelezettségnek eleget tesz.  

• 2020. évi pénzügyi beszámolója alapján éves összes bevétele nem éri el az 50.000.000 forintot. 
 
 
6. Pályázati feltételek 
 

A pályázó vállalja, hogy 

a) az ivartalanítást kizárólag praxisengedéllyel és FELIR azonosítóval rendelkező állatorvos 
végezheti 

b) nyilvántartást vezet az általa ellátott állatokról, valamint a kóbor állat probléma forrását 
jelentő egyedekről a Hangya Közösség Alapítvány által elvárt formátumban, 

c) az orvosi költség támogatását kizárólag lakossági, kóborló vagy kóbor állatok ellátására 
használja fel, 

d) a programot maga koordinálja, nem von be más szervezetet,  
e) a kiválasztott állatokkal kapcsolatban a Hangya Közösség Alapítvány csak az ivartalanítással 

kapcsolatos költségeket vállalja ivartalanítás és a közvetlenül hozzá kapcsolódó gyógyszer és 
varratszedés) amennyiben szükséges: kötelező veszettség elleni oltás és transzporderrel való 
megjelölést (mikrochip), 

f) a szervezet honlapján vagy közösségi oldalán beszámol az együttműködésről legalább egy 
alkalommal, 

g) az ivartalanítási programot sem politikai, sem vallási, sem ideológiai befolyásolásra nem 
használja, 

h) a program során betartja az adminisztratív előírásokat, különös tekintettel a következőkre: 
i) a beavatkozásokat elvégzését fotókkal dokumentálja, 
ii) ivartalanítási beavatkozáson átesett állatok adatainak átadása a Hangya Közösség által 

megadott formátumában, 
iii) gondoskodik arról, hogy az állatorvos rögzítse az ivartalanítás tényét a Petvetdata 

rendszerben 
 

7.  A pályázó tudomásul veszi az alábbiakat 
 

a. A Hangya Közösség Alapítvány az ivartalanítási beavatkozások díját közvetlenül az 
állatorvos részére, átutalásos számla ellenében utalja. Készpénzes számla, nyugta összege 
nem kerül megtérítésre. 

b. A már meglévő vagy a pályázat keretében beültetett transzponder regisztrációja során 
tulajdonosként nem adható meg a Hangya Közösség Alapítvány.  

c. A pályázatok elbírálásával, a feltételek módosításával, a pályázat esetleges visszavonásával 
kapcsolatosan a Hangya Közösség Alapítvány minden jogot fenntart magának. 
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8.  Pályázható összeg 
 

A pályázati anyagban igényelt összeg, maximum: 400.000 Ft. 
Minden szervezet egy darab pályázatot nyújthat be. 
 
 

9.  A pályázat benyújtása 
 
A pályázat beadásához szükséges az Online Űrlap kitöltése, valamint a Költségterv beküldése az 
info@hangyakozosseg.hu címre. 
Az űrlap:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9R5UrXF80PqwMwDv7v1j22yFs3H4rAQ2V2th4Rg
quQTQhYw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 
10. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 8. 

 
A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség. 
 

11.  A pályázat eredményhirdetése 
 

2021. augusztus 15-ig bezárólag. 
 

12.  A pályázat végrehajtásának időtartama 
 

2021. augusztus 15. – 2021. október 31-ig. 
  

13.  A pályázat elszámolása 
 

A projekt befejezését követően az elszámolás részeként a kedvezményezettnek az Elszámolás 
kiegészítő dokumentumban kell információt szolgáltatnia. Az elszámolás benyújtásának végső 
határideje a projekt fizikai befejezését (az utolsó támogatott tevékenység fizikai teljesítését) követő 
30. nap, de legkésőbb november 30. 12:00 óra.  
 

14.   Saját forrás 
 

A program során minden támogatást állatorvosi költségekre nyújtjuk, ezért az állatvédő szervezetnek 
kell önerő formájában biztosítani a feltérképezést, állatok szállítását, adminisztrációt, után követést, 
az ehhez szükséges munkabért és benzinköltséget. Külön köszönjük az állatvédő szervezetek 
hozzájárulását egy egyébként önkormányzati feladatkör megoldásához.   

 
15.  Jogosultsági és formai feltételek 

 
a) A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, minden 

kérdésre választ ad, és megfelel a kérdésekre adott válasznak 
b) A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljes körűek, és nem valótlan 

tartalmúak 
c) A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra 

kerültek 
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16.  Értékelési szempontok 
 
• A nyertes pályázatoknál előnyt élveznek azok a szervezetek, amelyek az ország – állatvédelmi 

szempontok alapján - elmaradottabb településein tevékenykednek, illetve akik gazdátlan 
kolóniák, falkák növekedésének megállításán dolgoznak. 

• Az állatvédelmi szervezet munkássága alapján 
• Az egy egyedre eső állatorvosi költségek alapján 
• Az állatvédő szervezet megfelel az állatvédők által meghatározott Etikai Kódex követelményeinek: 

http://allatvedelemert.hu/etikai-kodex/ 
• A pályázat beérkezési sorrendje 
 
17.  Hiánypótlás 
 
Egy alkalommal történik hiánypótlásra felszólítás. A Pályázó a hiánypótlást 5 munkanapon belül 
köteles teljesíteni. A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a támogató nem köteles figyelembe 
venni, így a támogató a pályázatot elutasíthatja, illetve a döntés a határidőben rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján kerül meghozatalra. 
 
18.  A támogatás folyósítása 
 
a) A Hangya Közösség Alapítvány kizárólag a beavatkozást elvégző állatorvosi rendelő által, a 

Hangya Közösség Alapítvány nevére, címére és adószámára kiállított, átutalásos számla 
ellenében utalja a felmerült költségeket.  

b) A számlán 8 napos fizetési határidőt szükséges feltüntetni.  
c) A pályázat szempontjából előnyt jelent, ha a beavatkozásokról az állatorvosi rendelő 

elektronikus számlát, vagy elektronikus úton továbbításra kerülő számlát állít ki. 
Amennyiben olyan számla kerül kiállításra, melyet postai úton szükséges továbbítani a 
Hangya Közösség Alapítvány részére, úgy a Pályázó vállalja ennek költségét és 
ügyintézését.  

d) Az átutalás feltétele, hogy a beavatkozások elvégzésével kapcsolatos adminisztrációs 
kötelezettségét a pályázó teljesítette, vagyis a Hangya Közösség Alapítvány e-mail címére 
továbbította a fotókat, a beavatkozáson átesett állatok adatait tartalmazó táblázatot, 
valamint kézhez kapta a számlát. 

 
19.  Mellékletek  
 
A kitöltendő mellékletek szövegezését formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni és aláírni!  
Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni! 
A kötelező mellékleteket a pályázat beadásakor kérjük csatolni. 
 
a) Jelen kiírás 1. számú melléklete szerinti „Költségterv” - a pályázati anyag leadásakor 

kötelező 
b) Jelen kiírás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat - „Nyertes szervezet nyilatkozat” – a 

kiértesített nyertesek számára kötelező 
c) Jelen kiírás 3. számú melléklete szerinti „Elszámolás” - a pályázat elszámolásakor esedékes 
d) Jelen kiírás 4. számú melléklete szerinti „Állattartó hozzájáruló nyilatkozat” - a nyertes 

szervezet és a gazda közötti megállapodás a műtéti beavatkozás elvégzéséről (nem kell 
benyújtani) 

e) Jelen kiírás 5. számú melléklete az „Adminisztráció”- nyertes Szervezet számára nyújt 
segítséget az adatvezetésben és ennek kivonata kerül elszámolásra (nem kell benyújtani) 
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20.  Információ 
 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az info@hangyakozosseg.hu e-mail címen kérhető. 


