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A NEGY MANCS - Alapftviiny az Allatvldelem6rt (a tovdbbiakban rdviden: Ndgt Mancs
Alapitvdny 2019. 6vi tev6kenys6gdr6l az egyesiildsi jogr6l, a klzhasznri jogrillisr6l,
valamint a civil szervezetek mfkdd6s6rol 6s t6mogatrls6r6l szolo 2011. 6vi CLXXV.
torvdny 28-30. $-ai alapj6n.

I.

1.

A N6gy Mancs ellen 2012 6ta folynaklfolytak bir6sigi perek Magyarorsz igon,
melyet egyr6szt a Hortobfigyi Lridteny6sztd Zrt,, misr6szt a Hungerit Zrt.
indftott.

A

Hortob6gyi Lfdtenyesztb Zrt a Ndgy Mancs Alapftv6ny tbrsszervezete, a VIER
PFOTEN lnternational ellen nyrijtott be bfr6s6gi keresetet, melyet a Kfria 2015-ben
joger6sen elutasitott. A Kriria megrlllapitotta, hogy a VIER PFOTEN International
elleni k6rt6ritdsi ig6ny megalapozatlan, az eleven tolltdpdsb6l szdrmazo hris ir6nti
kereslet a ndmet 6s az osztr6k v6s6rl6k tudatos elutasit6sa 6s a Hortob6gyi
Lridteny6sztl Zrt. erre reag6l6 i.izleti d6,nt6sei miatt esett vissza. A Hortob6gyi
Lridteny6sztl zrt. 6ltal a tolltdp6s tekintetdben 6llitott k6rt nem a VIER PFOTEN
Intemational eleven t6p6s elleni kamp6nya okozta.

A

szentesi Hungerit Zrt. flltarl egy6b alperesek mellett a N6gy Mancs Alapitv6nnyal
szemben indftott per tov6bbra is folyamatban van. Az elsS fokon elj6r6 Fov6rosi
Tdrv6nysz6k els6 aben 2014. szeptember 25.-dn, megismdtelt elj6r6sban m6sodizben
2018. szeptember 20-5n utasitotta el a Hungerit Zrt. keresetdt. A Hungerit Zrt. - amely
kor6bban Magyarorsz6g legnagyobb hfzott libamfj termeldje volt - egyebek mellett j6
hfrneve megs6rt6s6drt ds krlrt6rftdsdrt perelte be a N6gy Mancs Alapitv6nyt, mondv6n,

hogy tdrv6nys6rt6 volt dllatkiruis jelzlvel illetni termel6si m6djukat. Az els6fokf
bir6s6g kdt l^z,ben is elismerte, hogy az ellene indftott pert megnyer6 N6gy Mancs
jogszer[ien, 6llatv6delmi cdljai szerint jdrt el ds tev6kenysdgdvel nem s6rtette meg a
Hungerit Zrt. j6 hirnev6t. A j6hirn6v s6rt6s tekintetdben a felperes Htngerit Zrt.
fellebbezdsdt a m6sodfokon eljrir5 F6v6rosi itelOtabta r6szitdletben elutasitotta, amely
ellen a felperes a Kriria el6tt feliilvizsgiiati k6relmet tedeszteff el6. A Kriria a k6relmet
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befogadta. A fellebbez6ssel nem drintett it1l1tfiblai ddntds ok6n az elj6tls els6fokon
megismdtldsre kertilt, de a III. r. alperes (Dungler rir) sajn6latos elhaliiloz6sa ok6n
felbeszakadt. Az eljrirrls f6lbeszakad6sa esetdn az eljfiris (a Kriria feliilvizsgrilati

elj6r6st is beledrtve) a III. r. alperes (az elhunlt Dungler fr) jogut6dj6nak
perbel6p6s6ig, illetoleg felperes 6ltali perbevon6s6ig felbeszakad. Az elj6r6s
felbeszakadiisiival minden hakirid6 megszakad; a fdlbeszakadiis megsziindsltol a
hat6rid6 rijra kezd6dik. A felbeszakad6s tartama alatt tett minden bir6i rendelkezds,
rigyszintdn a felek 6ltal teljesiteff minden perbeli cselekmdny hatdlytalan, kiv6ve a
felbeszakadiissal, illet6leg az annak megsziintet6s6vel' kapcsolatos bir6i
rendelkez6seket 6s perbeli cselekm6nyeket. A bir6s6gnak a f6lbeszakadiist meg6llapit6
hat6r ozata 202A .02

.A 6

. n apj 6n j o ger6 s s6 v 6lt.

3.

Eml6keztet6iil: A Gazdas6gi Versenyhivatal 2012-ben m6r fel dven keresztiil vizsg6lta
a N6gy Mancs Alapitv6ny tevdkenysdgdt 6s meger6sitette, hogy a N6gy Mancs
5llatu6d6k6nt az 6llatok 6rdek6ben cselekedett, nem volt nyoma a piac
manipul6kisanak 6s nem szolg6lt semmilyen kiilftildi iizleti 6rdeket.

4.

A N6gy Mancs Alapitvdny mtikdddse tekintet6ben drdemi kifogrist a tdbb fordul6ban is
vizsg6l6d6 tigy6szs6g sem tal6lt.

A

hat6s6gok 6s a m6r lezfirult perben a bir6sSg ddnt6seinek a fogyaszt6k a nyertesei,
ugyanis a N6gy Mancs Alapitv6ny kamp6nya a kdnyszertdm6s 6s az iilatok 6lve tdp6s6nek
felsz6moltisdra irdnyult, ezzel kdvetve egyre tdbb fogyaszt6 igdnydt, akik nem akarnak
ilyen praktik6kb6l szirmazo hrist ds tollpelyhet, ill. abb6l kdszi.ilt term6ket v6s6rolni.
Sz6mos v6s6rl6 ugyanis tudja, hogy milyen szenveddst jelentenek ezek atermeldsi/tartrlsi

m6dszerek az fillatok,rrak 6s tudatos ddntds alapjin kertilik az ilyen term6keket. Min6l

tdbbet tudnak errdl, ann6l jobban kdvetelik, hogy a boltok polcaira kizdrolag illlatbarit
m6don elo6llitott termdkek keriilj enek.

A nagyizemi

rillattartds sokszor nagyon kegyetlen az illlatoknak, de lehetne kev6sbd
kegyetlen is. Mindannyiunknak megvan a lehet6s6ge 6s felel6ss6ge arr6l ddnteni, hogy
v6s6rliisaink soriin er6sitjiik-e pdnziinkkel a kegyetlen, az elkeriilhet6 szenveddst okoz6
tart6si m6dokat vagy sem. A N6gy Mancs Alapitvriny az ilyen kegyetlen technikrik
illlatbardt m6dszerekkel val6 helyettesit6s66rt kamp6nyol.
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fI. Kitekint6s a VIER PFOTEN nemzetkiizi szervezete

6s nemzeti irodrflinak

tev6kenvs6q6re

A VIER PFOTEN szervezete. vezdrelvei. c6liai. feladatai

A

VIER PFOTEN (jelentdse: Ndgy Mancs) nemzetkdzi szewezet nemzetkdzi szinten
tevdkenykedik 6s sz6mos eur6pai orsz6gban pl. Ausztrtr{ban, Ausztraliiiban,
Ndmetorsziigban, Rom6ni6ban, Bulg6ri6ban, Sv6jcban, Hollandi6ban az Egyesi.ilt
Kir6lys6gban, Belgiumban (Brtisszel), Magyarorsz6gon - valamint az USA-ban, D6lAfrik6ban, Thaiflolddn, Vietnamban miikddtet nemzeti irod6t (a nemzetkbzi szervezet ds
nemzeti iroddi a tovdbbiakban eg/iittesen: VIER PFOTEI\. Tev6kenysdgi.ik azonban
foldrajzilag nem korliitoz6dik a fenti orsz6gokra.

A VIER PFOTEN mrir tdbb mint 2 dvtizede kitart6an

kdveti cdljbt, vagyis a
gazdasdgi, tudomrlnyos vagy egy6b okb6l kizs6km6nyolt Sllatok jogainak 6rvdnyesit6sdt,
6s sz6mukra egy dlhet6, m6lt6 dlet megteremtds6t. Ez a cel a vez6relviik ds ezt a cdlt
kdvetik munk6juk sor6n. Konkr6t c6lokat ttiznek ki maguk el6 6s igyekeznek ezeket
stratdgiailag j6l megtervezett, nyilv6nos munk6val, PR tevdkenysdggel, valamint 6rdek
ds sikeresen

drvdnyesft6ssel el6rni.

Kitiizdtt c6ljuk, hogy t6bb embers6get kapjanak az 6llatok.

Erdekk6pviseldk6nt

tevdkenykednek azok nevdben ds drdekdben, akik nem tudnak maguk6rt sz6t emelni,
vagyis az illlatokert Ennek k6zds alapja a minden 6l6l6nyt megilletd tisztelet ds az a mely
meggydz6d6s, hogy minden dloldnynek joga van a tiszteletteljes b6n6sm6dhoz es az
ig6nyeit kiel6git6, m6lt6 6lethez. Az 6llatok 6rz6 l6nyek 6s mi, emberek felelSsek vagyunk
drtiik.

Allatvddelem, ember- 6s kdrnyezetv6delem sz6mukra dsszefon6dott, egym6st6l nem
elv6laszthat6 fogalmak. Ezdrt a VIER PFOTEN kdzdss6get vSllal mindazokkal, akik bdk6s
itton az egym6ssal 6s a kdrnyezettinkkel va16 tiszteletteljes egym6s mellett 6l6s6rt emelnek
hangot.

Magyarorszfugon a kitrizdtt cdlokdrt a

XgCy MANCS

dolgozik.

-

Alapitv6ny az Allatvedelemdrt
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Proiektek c6lia

Nemzeti ds nemzetk6zi ment6-akci6ikkal elsosorban a bajba jutott 6llatoknak nyrijt
kdzvetlen 6s gyors segitsdget. Sztiksdg esetdn pedig megteremtik az illlatok szdmfua az
igdnyeiknek megfelel6 6letkdriilm6nyeket. A VIER PFOTEN nemzetkdzi projektjein
keresliil arra tdrekszik, hogy javuljon a jogszabdlyi hitttdr, 6s ez 6ltal is csdkkenjen az
6llatok szenved6se, kiszolg6ltatotts6ga.

Kamndnvok c6lia

A

kampdnyok cdlja a haszon-, a kisdrleti- 6s a vadon dl6 r{llatok, valamint a hazi
kedvencek szfumdra az ig6nyeiknek megfelel6 6letkdrtilm6nyek 6s sztiks6gletek
megteremt6s6nek el6segitdse. E kdrben nagy hangsflyt fektetnek a haszoniillatok tudom6nyos kutat6sokkal alfitdmasztott - tartdsi k6ri.ilm6nyeinek javit6s6ra, konkrdt
megold6sokkal ds javaslatokkal bizonyitottrik a haszon6llatok megfelel6 tart6s6nak
6rtelm6t 6s gazdas6gossdg6t.
Folyamatosan ktizdenek

az 6llatkis6rletek ellen, azdrt, hogy az Sllatokon

tdrt6n6

tesztel6seket v6gre felv6ltsa egy jobb, modernebb, hat6konyabb, tudomiinyosan is elismert
m6dszer.

Nem utols6 sorban aztkivdnjdk el6rni, hogy Eur6p6ban betilts6k a sz6rme6llat-teny6szt6st
6s azt, hogy magdnszemdlyek ne tarthassanak tObb6 vad6llatokat.

A YIER PFOTEN munkam6dszere

Hosszri t|von a legeredm6nyesebben rigy lehet az iilatok 6rdek6ben dolgozni, ha tdrv6nyi
szinten sikeri.il v6ltoz6sokat el6rni. Ezt kOzvetlen akci6kkal, nemzeti ds nemzetkdzi szintti
6rdek6rv6nyesit6ssel 6s a lakoss6g segits6g6vel lehet megval6sitani.

Az 6tfog6 v5ltoz6sok sz6leskdrfi ti{rsadalmi elismertsdgen alapulnak. Professzion6lis

PR

tev6kenysdggel 6rhet6 el v illtozits a t6rsadalm i tudatban.

A munka alapjdt a preciz 6s 6tfog6 informSci6gyiijtds, kutat6s jelenti. Az orvostudomr4ny a
mezogazdas6g, a biol6gia 6s jogtudom6ny teriilet6n elismert szakemberekkel szorosan
egyi.ittmtikddve, tudom6nyos megalapozotts6ggal tevdkenykednek. Munk6juk sor6n
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felderitik ds bemutatj6k a vissz6s, tarthatatlan 6llapotokat, majd feftArj6k azok gazdasdgi
politikai ds t6rsadalmi gydkereit, okait.

A

gazdasdg, a tudomiiny 6s a kutat6s teriilet6n elismert partnereinkkel kdz6sen konstruktfv

megold6s modelleket dolgoznak

ki 6ltal6noss6gban

ds ezeket p6ldak6p6rt6kti ritmutat6kdnt,

az illatvddelem elv6t kdvetve 6tiiltetik a gyakorlatba.

A VIER PFOTEN munlciiinak eeyes kiemelked6 eredm6nvei

A VIER PFOTEN egyiittmtik6dik nemzetkdzi szinten t6bb 6llatv6do szewezettel. Ndh6ny
6vvel kor6bban a Vier Pfoten legnagyobb felderft6sei kdze tartozott egy n6metorsz6gi
Iibatenydszt<l cdg leleplezdse, amely tdbb ezer libSt 6lve t6pett meg egy olyan gdppel,

amelyet egydbkdnt a vdgis ut5n, a vSg6hidakon haszniilnak. A VIER PFOTEN-nek
sikeri.ilt azt is bebizonyitania, hogy ezt a ktildndsen borzaszt6 6l1atkinz5st, aminek az
eredmdnyekdnt sok liba kdzvetleniil a t6p6s utrin el is hullott, m6r 6vek 6ta folytatt6k. A
nagy ndmet cdg tulajdonos6t eltiltott6k az illlattartdstll
Majd k6s6bb bebizonyftott6k, hogy tdbb n6met tollfeldolgoz6 6lve t6pett tollat viisiirolt 6s
dolgozott fel. A felderitds nagy m6dia-reakci6t v6ltott ki egdsz Eur6p6ban 6s tdbb cdg
felhagyott az olyan tolltermdkek forgalmaz6s6val, amelyek a felderitett tollfeldolgoz6kt6l
szdrmaztak. (L6sd: Amazon, Otto-Group, stb.)

A VIER PFOTEN

al6ir6sokat gyujtdtt 2010-ben azdlve t6rt6n6 tolltdpds ellen,6s hogy
mindenf6le tollt6pdsi m6dszert betiltson azEU. Tdbb mint 30.000 magdnszem6ly irtaal6a
petici6t nemzetkozi szinten. Magyarorsz6g 6s Lengyelorsz6g legnagyobb libahristermel6i

is

t6mogatt6k

a petici6t, tov6bbii ndmet 6s osztr6k

libatermel6k

is. Ezen kivtil

a

kereskedelmi szektorb6l is akadtak neves cdgek, amelyek az EU rlllatvddelmi felelosnek
kdzvetleniil megfrt6k, hogy mind gazdasirgi, mind 6llatv6delmi okokb6l szeretn6k, hogy az
egdsz EU-ban mindenfele tolltdpdsi m6dszert betiltsanak. (Tchibo, Otto Group, Kaufland,
Norma, Lidl, Tegut, Spar, Quelle, stb.)

A VIER PFOTEN 2013-ban hatalmas sikert kdnyvelhetett el, ugyanis 2013

6ta nem lehet

tdbb6 Eur6p6ban olyan kozmetikai szert forgalomba hozni, amit 6llatokon teszteltek. Mi
tdbb, a jov6ben kozmetikai szerek 6sszetev6i sem tesztelhet6k kfsdrleti 6llatokon. A tiltAs
napja, 2013. mrircius 11.-e igy eztdrt6nelmi nap a VIER PFOTEN dletdben!
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Finanszfrozfs

A VIER PFOTEN

6s a NEGY MANCS Alapftv6ny politikailag ds pdnziigyileg fiiggetlen

szervezetek.

A VIER

PFOTEN nemzetkdzi alapitvdny ds nemzeti szervezetei munk6jukat kizdrolag
adomi{nyokb6l finanszirozzdk, csak fgy tudj6k meg6rizni fi.igget[ensdgiiket 6s dont6si
szabads6gukat.

Az

adomdnyok jelentik

a szewezet alapjdt ds biztosftj6k folyamatos munk5j6t. Cdljaik

megval6sft6sShoz adominyozaiktol nem csup6n anyagi, hanem elvi t6mogat6st is kapnak.

Tudj6k, hogy adomdnyozoik fel6 nagy felelSss6ggel tartoznak, ez6rt a kapott javakat
hat6konyan 6s mindenki szitmixa k6vethet6en haszn6lj6k fel.

Mu nkatirsak. professzionalitis" hat6konvsig

Meggy6zoddsiink, hogy a professzion6lis munkam6dszer megn6veli tevdkenysdgiink
hatdkonys6gitt, ami szintdn az iilatvddelem 6rdekeit szolgdlja. Kdteless6giinknek tekintjiik
munkatiirsaink tov6bbkdpzdsdt, valamint a megfelel6 munkahelyi kdrnyezet 6s l€gkdr
biztositds6t.

III.A NEGY MANCS Alapitvinv 2019. 6vi tev6kenvs6ee Masyarorszdson

A nemzetkdzi VIER PFOTEN

szervezethez tartozo magyarorszdgi NEGY MANCS
Alapitv6ny a fent ismertetett cdlokat trizte ki 2005. 6vi indul6sakor 6s k6vette mindaddig,
amig 6llitott gazdas6gi drdeks6relem ok6n a bevezet6ben emlitett k6t gazdas6gi t6rsas6g
pert nem inditott ellene, sajnos a korm6nyzat 6ltal is t6mogatott sz6lesk6ru lejdratl
kamp6ny kisdretdben. A hazai Alapitvrlny az ezt kiivetd dvekben dllatv6delmi munkdjdt
tekintve nagyr6szt ellehetetleniilt 6s a 2019. 6vben, 6ppfigy, mint az azt megel6z6
6vekben fj kampfnyt, illetve projektet nem tudoff inditani az fillatok v6delme
6rdek6ben, ugyanakkor tdrekszik a mdr el6rt eredm6nyek fenntartfsr{ra.
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kdvetkez6kben megmutatjuk a kor6bbi dvekben elkezdett 6llatvddelmi tevdkenys6g

eredm6nyeit:

K6nyszertiim6s 6s 6lve tiirt6n6 tollt6p6s elleni kampinv

A magyarorszitgi kdri.ilm6nyek tdkdletesen alkalmasak a

szabadtart6sos, min6s6gi liba 6s

kacsa termel6sre, mindenfele kdnyszeretet6s 6s tolltep6s ndlkiil. {. liba 6s kacsatdm6s,
illetve az elve tdrt6n6 tolltdpes a legtdbb eur6pai orsz6gban 6llatkinz6snak minosiil 6s
ilyenkdnt tiltou tev6kenysdg.

Sz6rme kampr{nv

Hazdnkban az iilatvddelmi tdrv6ny m6dosit6s6nak keretein beliil l6ttunk lehet6s6get egy
szormetelepekre vonatkoz6 miikddtetdsi tilalom bevezetdsdre.

A nemzetkdzikampdnyok eredm6nyek6nt ma m5r tdrv6ny tiltja
k6sziilt termdkek

-

ruhiuati cikkek, kieg6szitSk, j6tdkok

-

a kutya- 6s macskasz6rbbl

behozatal6t azBur6pai Uni6ba.

A nvrilhris ieazi 6ra

C6lunk e kdrben a szabadtart6sos nyriltartris el6r6se volt. A nyulaknak ugyanis a
nagyiizemi nyriltelepeken kevesebb helye van, mint egy A4-es papir. A femr6csos
battdri6kban a nyulak nem tudnak mdg csak fel6gaskodni sem. Erz6keny talpukba beleviig
a dr6tr6cs. A stressz 6s a kevds hely miatt a kannibalizmus mindennapi jelensdg. Az
antibiotikum hasznilata elengedhetetlen, a hormonok ds egy6b hizlalflst el6segit6 szerek
haszniiata sem ritka. A vdres, leharapott ftilek, a gennyezd szemek, a s6riilt 6s halott
nyulak tetemei a ketrecekben szint6n a ketreces nyriltart6s mindennapj aihoz tartoznak. A
vigbsig elpusztult egyedek szitma a2SYo-ot is el6rheti. F6leg a nyugati fogyaszt6k kdr6ben

n6 egyre jobban a felel6ss6gtudatos vrls6rl6si igdny 6s ezdrt csak folddn tartott nyril hris6t
v6s6rolj6k. A VIER PFOTEN nemzetkdzi szervezetnek sikeriilt 2010-ben el6rnie, hogy 6
nagy eur6pai nyriltermeki cdg megkezdte az fitiilSst az ugynevezett ,,ft)lddn tart6sra", ahol
a nyulakat bokszokban tartjdk, csoportokban. Magyarorsz6gon is t6rgyal6sok indultak erre
vonatkoz6an, de a t6rgyakisok megszakadtak. -
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Illesflis kiilviikkutya kereskedelem

2019-ben Magyarorszdgon mi{r nem folytattunk kamp6nyt az illeg6lis kutyakereskedelem
felszrimol6s66rt, mivel az alapitvinyt Magyarorsz6gon 616 sorozatos t6mad6sok miatt
magyarorsz6gi tev6kenys6giink nagyrdszt ellehetetlentill Azonban tov6bbra is rigy

gondoljuk, hogy a kiilyiikkutya kereskedelem etikdtlan iizlet, amely r{ruk6nt kezeli a
koly6kdllatokat. Az anyjukt6l tul konin elszakitou kiskuty6kat elegend6 viz, dlelem 6s
olt6sok, illetve 6llatorvosi ell6tis ndlkiil tartjdk a ,ktttya gyiirosok", hogy k6s6bb az
eladSsukkal haszonra tegyenek szert. Ezek a kutydk zavartak lehEtnek ds kdnnyen
megbetegedhetnek, vagy agresszivakkri v6lhatnak. Oh6si btzonyitvinyaik, tdrzskdnyveik
gyakran hamisak. A VIER PFOTEN nemzetkOzi szeryezet tov6bbra is kiizd a
zugtenydszetek felszrimoldsri6rt szerte a vildgban 6s 2020-ban inditanak egy hatdrokon
6tivel6 nagyivii kampr{nyt az illegilis kiskutyakereskedelem megsziintetds6nek
0sszehangolilsaert 6s felsz6mol6s66rt. Magyarorszfg sajnos az egyik legnagyobb
kutyakereskedelmi csom6pont Eur6p6ban.

L6 proiekt

Az aldbbiakban

n6ht6ny p6ldr{n keresztiil bemutatjuk

mi mindent tett az Alapitvrinyunk

lovak mentdse drdekdben.
2006 vdg6n egy budapesti magr{ntartdsb6l megmentett 16, Csuti testi 6s lelki rehabilitdci6ja
befejez6ddtt. Sajnos azonban az Ordkbeadds megbizhat6 [j tulajdonos hirinydban ezidfiig
nem tdrtdnt meg. Csuti jelenleg is a Bottydn Equus alapitv6nyndl 61, Budapest k6zel6ben 6s
val6szinflleg most mdr vdglegesen ott is marad. Alapitv6nyunk villlaltao hogy a lovat

haldlig gondozza, ell6t:s[r6l gondoskodik 6s

a

felmeriil6 orvosi kdlts6gdt frzeti,

ugyanakkor ezt a feladatat Stvette tdliink alapftvr{nyi hdl6zatunk egy mrisik tagsa az osztriik
Verein Photenhilfe. A Bottydn Equus alapitv6ny egy6bkdnt s6riilt, beteg 6s megkinzott

lovakr6l gondoskodik.
Alapitv6nyunk 2010. augusztus 23-dn a szerzbd*s megszeg6se miatt visszavette a 2007.
okt6ber 30-6n R6ts6gr6l megvrisarolt, 2009 dprilisi{ban 0r6kbeadott, ,,Tobi" n6we hallgat6
lovat, melynek gondoz6sara felkdrte a Jeddi Farmot. A Jeddi Farm tulajdonosai v6llalt6k,
hogy a lovat azegyiithniikiid6s fenndll6s6ig gondozzdh ell6tjak. A NEGY MANCS pedig
villaltao hogy ameddig a 16 a tulajdondban van, mindennemii ellSt6srinak 6s orvosi
k0ltsdgeinek teljes Ossze get fedezi.

ut 120.; Tel.: + 36 1 301 0149, + 36 1 3U 4137, Fax: + 36 1 3O2 4137;
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Ordmmel adtunk hirt arr6l, hogy 2AD november 1t6l Tobinak sikeri.ilt j6, gondoskod6
gazdilttal6lni, viszont az 6rdm korainak bizonyult. 2013 novemberdt6l azonban val6ban
sikeriilt Tobinak felel6s illlattartdt taliilni, aki az eltelt- 7 ev alatt bebizonyitotta, hogy
Tobinak igazi, szeret6, vdgleges gazddjalesz. Az i$ gazda 6letdben bekdvetkezl vdratlan
anyagi neh6zs6g miatt a N6gy Mancs Alapitv6ny v6llalta, hogy tov5bbi 1 dvig - 2015
decemberdi g - tdmogat6st ad Tobi elkitrisShoz, hogy a 16 maradhasson rij gazddjdndl. A 16
6let6t az6ta is figyelemmel kis6rjtik, 6s nagy 6r6mi.inkre szolg6l 16 6s gazd6ja ilyen
szerencsds egym6sra tal6l6sa.

Emlit6sre mdlt6 mdg, hogy a N6gy Mancs Alapitvriny a 16 mentdssel foglalkozo Bottyrin
Equus alapftvriny k6zrem[ik6d6sdvel tilmogatdsiiba vett egy ,,Jake" n6vre hallgat6 lovat,

akinek az volt a biine, hogy Romrlniilban nem a megfelel6 rdten legelt 6s ezdrt a ret
tulajdonosa kivrigta a nyelv6t. Az orvosi segftsdgnek kdsz6nhetSen Jake'fendbej6tt ds most
boldog napokat tdlt 6 is fj gazd6jilniil, mert 2015 augusztus6ban szbmina is tal6ltunk
gondoskod6, szeret6 gazddt.
Tov6bb6 alapitvdnyunk 3 p6ni Ausztri6ba tdrt6n6 szdllitdsflt inteile 2015 nyardn. Ezek a
p6nik 4-5 6wel -azel6tt Rom6ni6b6l keriiltek Magyarorsz6gra, ahol egy illlatszereto hdlgy
alfoldi tanyi$6n 6ltek. A htilgy elkdltdzdff, ezdrt ezeknek a p6niknak is azonnal ij gazddt
kellett tal6lni, ami sikertilt is. Az fij gazda Ausztri6ban 61, v6llalta mind a hiirom lovat 6s
igy a3 egym6shoz ragaszkod6 p6ni egyi.itt lett elszSllitva6j gazddjdhoz.

Tovdbbi esem6nyek

2019-ben is igyekeztink az fillatbardt lakoss6gon 6s a bajba keriilt 6llatokon segiteni.
Munkatfrsunk valamennyi illlatkiru6ssal, illetve 6llatvddelemmel kapcsolatos lakoss6gi
bejelentdst k6szsdggel fogadott e-mailben 6s telefonon keresztiil, ds a t6le telhet6 m6don az illetdkes hat6s6gok, illetve a tdbbi 6llatvdd6 szervezet bevonSs6val - igyekezett
megoldSst takllni a felemeriil6 probldmfkra

Adomrinvok

Az alapittanyunk elleni t6mad6sok ellen6re a2019.6vben is voltak trlmogat6ink. Az

v6g6re illlatbardt tdmogat6ink dsszesen HUF 29.000.-Ft-tal jrirultak
tevdkenysdgtinkhdz. Alapitvrinyunk a 2019. 6vben nem vett reszt piiyinaton.

6v

hozzit

Az SZIA

1%-okb6l 2019-ben 469.820.-Ft dsszegii felajrinklst kaptunk. Egy6b pdnzbeli adomiiny
termdszetes vagy jogi szemdlyt6l nem drkezett r6sziinkre.
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Kdzponti kiilts6evetesi szervt6l kapott timoeatisok kimutatdsa

Az alapitv iny

20 1 9-ben nem rdszesiilt kdltsdgvet6si tiimogati{sban.

A vezet6 tiszts6wisel6knek nyriitott iuttatrflsok 6rt6ke. illetve iisszege

Az

alapitvdny kur6tora az alapitvitn546l a kur6tori munk6jridrt kiildn dijaz6sban nem

rdszestil, ezen feladat6t tSrsadalmi munk6ban Litja el.

C6l szerinti i uttat:isok kimutatdsa

Az SZIA 1%-okb6l befoly - 457.000.- Ft drtdkben alapitv6nyunk t6rgyi adomrinyt v6s6rolt
az ,,Allat ds Ember" Allat 6s Termdszetv6d6 Egyesiilet, valamint az Etyeki Ailatvdd6
Egyestilet rdsz6re.

A jelen kdzhasznrisrigi jelentdst a kuriitor elfogadja.

Budapest, 2020.03.06.
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D6vid Katalin
kur6tor
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