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A NÉGY MANCS - Alapítvány az Álatvédelemért (a lo,rábbiakhan ról,iden: Négy Mancs
Alapítvány) 20l'7.- évi levékenységéről az cgyesülési jogról, a köáasznú jogállrisról,

valamint a civil szervezetek múködés&ől és tlámogatásfuól szóló 201l. óvi CLXXV.
törvény 28-30. §-ai alapján.

I. A Nés. Mancs ellen 2012 óta aolynaldfolytak bírósági perek Maryarországon,
melyet e§r'rószt a Hortobáryi Lúdtenyésztő Zrt, másrészt a Hungerit Zrt.
itrdított

A Hortobágl Lúdtenyésztő Zrt a Nógy Mancs Alapítvány társszerv€zete, a VIER
PFoTEN Intemational ellcn nyújtott be birósági keresetet, melyet a Kúíia 2015-ben
jogerősen elutasított. A Kúria negállapította, hogy a VIER PFOTEN lntemational

etleni kfutéritési igény megalapozatlan, az eleven tolltépósból szímazó hús ininti

kereslet a német és az osáúk vá§árlók tudatos elutasitiiEa é§ a Hortobágyi

Lúdtenyé§íő Zn. efte rcaláló üZleti döntései miatt esett vissza. A l-Iortobágyi

l-údtenyésztó ZtL. iltal a tolltépés tekintctében állított káít nem a VIER PFoTEN
Intemational eleven tépés elleni kampánya okozta.

A l{un8eíit Z,rt. által cgyebek mellet1 Négy Mancs Alapítviinnyal szemben indítoít

továbbra is folyamatban vaÍl. A Fővrirosi Törvényszék 2014. szeptember 25.-én első

fokon elutasította a legnagyobb magyal hízott libaníj tcrmelő cég, a §zentesi Hungerit

Zrt. kercsetét. A Hungerit Zrt, jó hirneve megsértéseén és kfutédtósért pereltc be

egyebek mellett a Négy Mancs Alapítványt, mondván, hogy törvénysértó volt
állatkínzá§ként értékelni termelési módiukat. Az elsöfokú bíróság czzel szemben

megerő§ítctte, hogy az ellene inűtott pert megnyerő Négy Mancs jogszerúen is
állávédelmi céljai szerint járt el_ A bíróság hangsúlyozlá, hogy a Négy Marrcs aá ós

úgy tette, amit és ahogyan azt egy állaüóléti szervezetn9k tennie kell.
A 2015. október 13.-án tartott másodfokú tárgyalá§ után hozott végzésében a

másodlbkrl bíróság az clsőfokú bíróság által elkövetett eljárásjogi hiónyosságok okán

megismételt e]sőfokú eljáfiást lendelt el, amely jelenleg is folyamatban van, a

megismételt elsófokú eljárásban a Hun8erit Zrt.-t a kereset pontosabb kimunkáIására
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felszólító bíró§ági végzéseket köveóe! a soron következő bíósági tírgyalá$a 2018,
májugában kerül sol.

Emlékeíetőül: 
^ 

Gazdasági velsenyhivatal 2012-ben már lél éven keresztül vizsgálta
a Négy Máics Alapitvány tevékenységét és megeósítette, hogy a Négy Mancs
állatvédóként az állalok érdekében cselekedett, nem volt nyoma a piac
manipulálásának és nem szolgáIt semmilyen kü|fitdi üzleti érdeket.

A Négy Mancs Alapífuány míiködése tekinteteben éídemi kifogá§t a több fordulóban is
vizsgálódó ügyészség sem talált,

4.

A hatóságok és a már le7rirult r€rben a bíóság döntéseinek a fogyasáók a nyertesei,
ugyanis a Négy Mancs Alapítvány kaíDpánya a kényszertömés és az állatok élve tépésének
í'elszámolásfua irrinyult, ezzcl követve eg}Te több 1'ogyasztó igényét, akik nem akarnak
ilyen praktikíikból §zármazó húst é§ tollpelyhet, ill. abból készüt terméket vásárolni,

Számos vásárló ugyanis fudja, hogy milycn szenvedést je|entenek ezek a termcIé§i/tartási
módszerek az rillatoknak ós tudatos döntés alap|án kertllik az ilyen termékekct. Minél
többet tudnak enól, arrnál jobban követeiik, hogy a boltok po|cdira kizfuólag állalbarát
módon elóállított temékek kerüljenek.

A nagyizemi állattartás sokszor nagyon kegyetlen az álatoknak, de lehetne kevésbé
kegyct|en is. MindannyiLmknak megvan a lehetősege és felelőssége aról dönteni, hogy
vásárlásaink során erósítjiik-e pénzünkl(el a kegyetleü, az elkcrülhető szenvedé§t okozó
tartási módokat vagy sem. A Négy MaIrcs Alapítvány az ilyen kegyetlen technikik
állatbarát módszerekkel való helyettesítéséért kampínyolt.

II. Kitekinté§ e VIER PFoTtrN nemzetközi §zervezete é§ nenzeti irodáinak
t€vékenvségére

A VlER PFOTEN §zervezete. v€zérelvei. céliai, feladatai

A VíER PFOTEN Qelentése: Négy Mrsncs) lemzetközi szervezet nemzetközi szinten
tevékcnykedik és számo§ európai országbá]r - Ausztriában, Németországban, Romániában,
Bulgáriában, Svájcban. Hollandiában az Egyesült Kinilyságban, Belgiumban (Briisszei),
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Magyaroíszágon - valamint az USA-ban, Dél_Afiikában, míi&ödtet nemzeti irodát (a
nomzetkózi szer,^ezel és neúzeíi ilodái a to|ábbiokban eglütlesen: WER PFoTEI\D.
'fevékenységi.ik azonban földrajzilag nem korlátozódik a fenti o§zágoka.

A VIER PFo'lEN már több mint 2 é!,tizede kitartóan és sikere§cn követi célját, vagyis a
gazdasági, fudom|ínyos vagy egyéb okból kizsákmányolt ál|atok jogainak érvényesítését,
és számukra egy élbetó, méltó élet megleremtését. Ez a cél a vezérelviik és ezt a célt
követik munkájuk során. Konkét célokat tüznek ki maguk elé és igyekezrek ezeket
stratégiailag jól megtervezett, nllvános munkával, PR tevékeny§éggel, valamint érdek
órVényesítéssel elérn j.

Kitúzött céljulq hogy több emberséget kapjarrak az állatok. Érdekképviselóként
tevékcnykednek azok nevében és érdekében, akik nem tudnak magukért szót emelni,
vagyi§ aZ állatokért. Ennek közös alapja a minden élőlényt megilletó tisáelet és az a mély
meggyőzödés, hogy minden éliilénynek joga van a tiszteletteljes bánásmódhoz és az
igényeit kielégítő, méltó éleüez, Az állatok érzó lerryek és mi, emberek felelősek vagyunk
éíük,

Á|laücdelem, ember- és kömyezetvédglem számuka ös§zefonódotl, eg),íniástól nem

elválasztható fogalmak. Ezért a VIER PFoTEN közösseget vállal mindazokkal, akik békés

úton az egymással és a kömyezetiinkkel való tiszteletteljes eg}.rnó§ mellett élésért emclnok
hangot.

Magyarorságon a kitűzött élokért a NÉGY MANCS Alapitvlitty az Álawédelemért
dolgozik,

proiektok célia

Nemzcti es nemzetközi mentó-akcióikkal elsósoóan a bajba jutott állaloknak nFrjt
közvetlen és $/ors segítséget, sziikseg e§etén pedig megteremtik az átr7alok száInéEa az
igényeiknek megfelelő életköriilményeket, A VIER PFo'lEN nernzetközi projektjein

keíesztül arra törekszik, hogy javrrljon a jog§zabáyi ltáttér, é§ ez által is csökkcnien az

álalok szenvedése, kiszolgáltatottsága.
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I<amDányok célia

A kampányok élja a haszon-, a kíserleti- és a vadon élő állatok, valamint a házi
kedvencek széííi)ra az jgényeiknek megfe|ető életködlmények és szükséglelek
megleremte§ének elósegítése, E körben íagy hangsúlyt fektettek a haszo íllatok
tudom4iyos kutalásokkal alátámasztott , tartási köriilínényeinek javításáJa. konkrét
megoldásokkal és java§latokkal bizonyitották a haszonillatok megfeleló tarLi§ának
értelínét és gazdaságosságát,

Fo|yanratosan ktizdcnek az állatkísérletek ellen, azért hogy az állatokon történő

teszteléseket végre felvriltsa egy jobb, modemebb, hatékonyabb, tudományosan is elismcrt
módszer.

Nem utolsó sorban aá kívánják elémi, hogy Európában betiltsák a szőrmeállat-tenyésáést
és azt, hogy magánszemélyek ne 1artha§sanak többé vadállatokat.

A!EBBo'!EN rnllkallrrd§lglg

Hosszú távon a legeredményesebben úgy lehet az állatok érdekében dolgozni, ha törvényi

szinten sikeíül változásokat elérni. Ezt közvetlen akciókkal, nemzeti é§ nemzetközj szintti

érdekéívénygsítéssel és a lakosság segítségével lehet megvaiósítani_

Az átí'ogó változlisok széleskörli társadalmi elismertségen alapulnak. Professzionális PR
tevékenységgel érhetó el váItozás a tár§adalrni tudatban.

A muDka alapját a precíz és átfogó információgyűjtés, kuiatísjelcnti. Az orvo§tudomriny a

mezőgazdaság, a biológia és jogfudomány teTületén elismert szakembelekkel szorosan

e$rüttíDíiködve, tudomiinyos megalapozottsliggal tevékenykednek. Munkájuk sonán

l'eldedtik és bemutatják a visszá§, tarthatallan állapotokat, majd felnárják azok gazdasági

politikai és lársadalni gyökereit, okait.

A gazdaság, a tudomlíny és a kutatis teriiletén elismert paítnereinkkel közösen konstruktív

megoldás modelleket dolgoznak ki általánosságban és ezeket példak#rtékű útmutatóként,

az állatvédelem elvét követve átüItetik a gyakorlatba.
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A VIER PFOTEN munkáiánsk egves kieme|kedó eredményei

A VTER PFOTEN együttnúködik nemzetközi szinten több állatvédő szervezettel a

kénysze{tömés és tolltépés nerrrzetközi betiltásáért. Ezek kőzé tartozik a francia "L214"
szeNezet, amely szintén sikeres kényszeíömés elleni kampány fol},tat Franciaországban.

A 2009-es nyár legnagyobb feldefitései közé taítozott egy németoTszági libatenyésáő cég

leleplezése, amely több ezer libát élve tépett meg egy olyan géppel, amelyet egyébként a

vág|ás utfu! a vágóhidakon haszlílnak. A VIER PFOTEN-nek sikerüt aá is
bebizonyítani4 hogy eá a különösen borza§áó álatkínzást, arninek az eredményeként sok

liba lózvedeaü a tépés uíán el is hullott, mlír évek óta fol},tatták. A nagy német cég

tulajdoíosát eltiltották az állaltartástnl.

2010-ben bebizonyítottá,Iq hogy több német tollfeidolgozó élve tépett tollat vIáslírolt és

dolgozot1 fel. A feldedtés nagy média-reakciót vriJtott ki egész Európában és több cég

lelhagyott az olyan tolltermékek forga]naz ásával, amelyek a felderített tollfeldolgozóktól
sz&maztak. (Lásd: Amazon, otto-Group, stb.)

A VIER PFoTEN aláíiásokat grujtött 2010-ben az élve töfténő tolltépés ellen, és hogy

mindenlele tolltepési módszert betiltson az EU. Több mint 30.000 magán§zemély íIta alá a

petíciót nemzetközi szintea. Magyarorszii€ és Lengyelország legnagyobb libaiústermelői
is támogattlík a petíciót, továbbá német és osztrák libatermelók is. Ezen kíviil a
kereskedelmi szektorból is akadtak neves cégek, amelyek az EU állatvédelmi felelősnek

közvetleniil megírták, hogy rnind gazdasági, mind állatvédelrni okokból szeretnék, hogy az

egész EU-ban mindeniél€ tolltépési módszelt betiltsanak. (Tchibo, otto Group, Kaufland,

Norm4 Lidl, Tegu! Spar, Quelle, stb.)

A VIER PFoTEN 2013-bar1 hatalmas sikert könyvelhetett el, ugyanis 2013 óta nem lehet

többé Európában olyan kozmetikai szert forgalomba hozni, amit álatokon tesáeltek. Mi
több, ajóvőben kozrrretikai szerek összetevői sem tesáelhetők kisérleti álatokon. A tiltás
napja, 20l3. március 11.-e igy ez töíténelmi nap a VIER PFOTEN életében!

Finanszírozás

A vlER PFoTEN és a NÉGY MANCS Alapítvány politikailag és pénzügyileg ffiggetlen

szelvezetek.

A VIER PFOTEN nemzetközi alapítvíiúy és neínzeti sz.ívezetFi munkájukat kizárólag

adományokból finarrszírozziik csak így tudják megőrizni ffiggetlenségiiket és döntési

szabadságukat.
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Az adornínyok jelentik a szervezet alapját és biáosítják folyamato§ munkáját. Céljaik
megvalósításához adományoáiktól íem csupáLn anyagi, hanem e|vi timogatist is kapnak.

Tudják, hogy adományozóik felé nagy felelősséggel tartoaak. ezért a kapott javakat
hatékonyan és mindenki számára követhetően használják fel.

Mutrkrár§ik Drof€§§ronalifÁ§. hatékony§ág

Meggyóződésiink, hogy a professzionális munkamódszer mcgnövelj tevékenységünk
hatékonyságát, aúi szintén az állatvédelem érdekeit szolgája. Kötclcs§égünknek tekintjük
munkatársaink továbbképzését, valamint a megfelelő munkahelyi kömyezet é§ légkör
biáosítí§át.

III.A NÉGY MANC§ AlaDitvány 2017. évi tevékenYség€ MagY.ror§zágon

A nemzetközi VIER PFoTEN szelvezethez taítozó magyaronzági NECY MANCS
Alapitviny a fent ismertetett célokat tűáe ki 2005_ évi indulrásakor és követte mindaddig,
amíg állított gazdasági érdeksérelem okiiLn a b€vezetőben említett két gazda§ági ttáNaság

pert n§m indított ellene, sajnos a kormányzat által is támogatott széleskörű lejárató
kampány kíséretében. A hazai Al.pítvány az ezt követő évckbcn állatvédelmi munkáját
tékintYc naryr,é§zt ell€hctetlenült és z 2017, évben, éppúgy, mint az azt megelőzó
év€kbcn új kampányt, ill€tve projekíet nem tudott iídítani az állatok védelne
érdekébcn, uryanakkor törek§zik a már clért eredmények feDlt&rtásíra.

A következőkbcn megmutatjuk a korábbi években elkezdett állatvédelmi tevékenység

eredményeit, jelenlegi áI lását:

KóDv§z€rtöúé§ és élv€ történó tolltéDé§ elleDi kAmDínY

A magyarországi köriilményck tökéletesen alkalmasak a szabadtaításos, minőségi liba és

kacsa termelésre, mindenféle kényszereteté§ és tolltepés nélkül. A liba és kacsatömés,
illetve az é]ve töíténő tolltépés a legtöbb európai oíságban álatkínzísnak minósül és

ilyenként tiltott tevékenys€g.
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szőrme kampánv

Haz *bú az álatvedelmi törvény módosításínak kerelein belül láttuDk tehetósé8et egy
szórmetelepeke vonatkozó múködtctési tilalom bevezetésére.

A nenzctközi kanpányok eredményeként ma már törvény tiltja a kutya- és rnacskaszőrbő]
készíilt termékek - ruházati cikkek, kiegészítók, já€kok - behozatalát az Európai Unióba.

A nyúlhús igazi ára

Célunk e körben a szabadtaítá§os nyúltartás clérése volt. A nFlaknak u8y3nis a

nagyüzcmi nyúltelepeken kevesebb helye van, mint egy A4-es papír. A íémrácsos
batteriákban a nyulak nem fudnak még csak felágaskodni sem. Erzékeny talpukba belevág
a drótrács. A stressz és a kevés hely miatt a kauribalizmus mindennapi jelenség. Az
antibiotikum hasanilata clengedhetetlen, a hormonok és egyéb hízlalást elősegító szerek
használala sem ritka. A véres, leharapoít ffi]ek, a gerurycző Szemek. a sérült és halott
nyulak tetemei a ketrecekb€n sintén a ketrcces nyúltanás mindemapjaihoz tartoraak. A
vágásig elpuszfult egyedek száma a 25olo-ot is elérheti. Föleg a nyugati fogyasáók körében
rró egyre jobban a felelósségtudatos vásfulá§i igéíy és ezéít csak lbldön tartott nyű húsát
vásároljtik. A VIER PFoTEN n€mzetköá szervezetnek sikelült 20l0-ben elémie, hogy 6
nagy eutópai nyúltermclő cég megkezdle az átállásl az úg},írevczett ,,ftildön laításra", aho1

a íyulakat bokszokban taÉják, csoportokban, Magya.rországon egy cég ált át részben a

,.földön taítiisra". A kcreskedelmi s7-ektor is eg;,re jobban keresi az így termelt nyúlhúst,

lltegáü§ kölyökkutva kere§kedelcm

2017-ben Magyarorságon már nem fol},tattunk kampányt az illegális kutyakerc§kedelem
felszimolásáért, mivel az alapííván},t Magyiuországon érő sorozabs tímadások miatt
magyarországi tevékenységünk nag}..ésá ellehetetlenüll Azonban továbbra is ug}

gondoljuk, hogy a kölyökl:utya kereskedelem etikátlan iizlel, amely árukéDt kezcli a
kölyökállatokat. Az anyjultól túl korán elszakított kiskuryrákat elegendő víz, élelem és

oltísok illelve állatorvosi ellátás nélkül tartirá} a,.kutya gyárosok", hogy később az
elad.isukkal ha§zonra tegyerrek sz,erí. Ezek a kutyák zavartak lehetnek é§ könnyen
megbctegedhetnek, vagy agresszívakká válhatnak. oltási bizonyítványaik, lörzskönyveik
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gyakan hamisak. A VIER PFo'l'EN nemzetközi szervezet továbbra is küzd a
zugtenyé§zetek felsámolásáért sz-clte a világban! Magyarolszág sajnos aZ egyik
legnagyobb kutyakelesk€delmi csomópont Európában.

Ló proi€kt

2006 végén egy budapesti magántartisból megmentett ló, csuti testi és lelki rehabilitációja
befejezó,dótt. sajnos azonban az öókbead.ás megbízható új rulajdonos hirányába[ ez idáig
íem történt meg. Csuti jelenleg is a BottyIin Equus alapitványná él, Budapest közelében és

vaiószínúlcg most már véglegesen ott i§ marad. Alapítvlán}unk vállalta, hogy a lovat
halálig gondozz4 ellátrisáól gondoskorlik és a felmerülő orvosi költségét fizeti,

ugyanakkol eá a feladatot átvette tőliink alapítványi hálóztunk egy másik tagja az oszhik
Vcrein Photenhilfe- A Bottyán Equus alapitvány egyébként seriilt, Meg és megkínzott
lovakról gondoskodik,

Alapítván},unk 2010, augusztus 23-án a szelzódé§ megszegése miatt visszavette a 2007.

októbel 30-árr Rétsá$ól megvásárol1 2009 áptilisában örökbeadott, ,,Tobl' névre hallgató

lova! melynck goídozi§ra felkérte a Jeddi Famot. A Jeddi F'arm nrlajdonosai vriilaltrik.

hogy a lovat az együttmüödés fenjüállá§íig gondozzíü.. ellátják, A NÉGY MANCS pedig

vállalta. hogy arneddig a ló a tulajdon iban van, mindennemú ellátásának és orvosi

költségeinek teljcs összegét fedezi.

ÖTömmel adtunk bírt arróI. hogy 2012 november l-től Tobinak s;került jó. gondoskodó

gaztáí Álálni, viszont az öröm korainak bizonyult, 2013 novemberétől azoÍlban valóba[
sikerült Tobinak felelös álattaltót találni, aki az eltelt 4 és % év alatt bebizonyjtotta" hogy

Tobinak igazi, szerető, végleges gazÁája|esz, Az új gazda életében bekövetkező váratlan

anyagi nehézség miatt a Négy Mancs Alapíwány víllalta, hogy további l évig 2015

decemberéig támogatí§t ad Tobi ellátísához, hogy a 1ó maradhasson új gazdájáná]. A 1ó

életét azóta is figyelenmel kisérjük, és nagy örömiinl(re szolgril 1ó és guzd^ja ilyen
szerencses egyrrriásra taláása.

Említésre méltó még, hogy a Négy Mancs Alapítvány a ló mentéssel foglalkozó Bottyán

Equus alapítvány közreműködésével tárnogatásába vett egy ,,Jake" névre hallgató lovat,

akinek az vo]t a biine, hogy RomriLrriában nem a megfelaló Iéten legelt és ezért a ét
fulajdonosa kivágta a nyelvét. AZ oNosi segítségnek köszönhetően Jake .endbejött és most

boldog napokat tölt ő is új gazniqéíál, mert 2015 auguszfusában qzámára is találfunk
gondoskodó, szeraő gazdá| '|'ovábbá alapíwrányunk 3 póni Ausztriába történó §zíIlítás,át

intéztc 2015 nyaTán. Ezek a pónik 4-5 &"r'el ezelőtt Romlániából kerüItek Magyarországra.

ahol egy állatszerető hőlgy alft'ldi tanyáján éltek. A hölgy elköllöZött. ezért ezeknek a

l0]4 Bud,p!§t, Bé.si ltr l20j Te',: + 3ó l 30l 0la9, + 3ó l ]02 4137, f§(j + ]6 l ]02 4137;
E_íaii: q[cez!!E:!!!niq§ b!] §1lrril].1t\.-nh.§,ho
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ponikmk is azormal új gazd{át kellett lalálni, ami sikerüh is. Az új gazda Auszhiában él,
vállalta mind a három lovat és így a 3 €gymá§hoz raga§zkodó póni együtt len elszálítva új
gazÁéúl.oa.

További eseménvek

2017-ban i§ igyekeáüík az állatbaát lakosságon és a bajba keűlt állatokon se8íteni.
Muíkatáísunk valamennyi állatkínzá§sal, illetve állatvédelemmel kapc§olatos l8kossági
bejelentést készséggel fogadott e-mailbeu és telefonon keresztül, és a tól9 telhetó módon
az illetékes hatóságolq illetve a többi álalyédő szervezet bevonásával - igyekezett
megoldást taláni.

Adománvok

Az alapítványunk elleni támad.isok ell9nére 8 2016. évben is voltak támogatoink. Az év
végére álatbarát ámogáóink össze§en HlrF 30.000.-Ft-tal jáLrultak hozzi
tevékenységllnkhöz. Alapítványunk a 2017- évben nem vett Iésá payáEalon- Az SZJA,
l%-okbol 20l7-ben 241-539,- Ft összegú felajánlásr kaptuok. Egyéb penzbeli adomrfury

természeúes vagyjogi személytól nem érkezett résziinkíe,

közíroníi költségvetó§i §zer}tól kaDott támogstá§ok kiúutatása

Az a|agitvény 2017.-ben nem reszesiilt költ§égvctési timogatísban.

A vezetó ii§ztségvi§elókí€k nyúitott iott tások értékc. illetve ö§szege

Az alapítvány kurátora az alapítvlín},tó| a kuátori munkájáért díjazísban nem részesül,
feladatát tár§adalmi munl(íban látja el.

1034 Bud461 Bé.si út 120,; T.l,; + 3ó l 30I 0t 49, + 36 1 ]02 413?. Fa: + 3ó l 3o2 4137;
E_mil: a]iqean9§!&&!-Bri í\t§ rccv-m s lrl
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cél szerinti iuttatá§ok kimutatása

Az SZJA 1%-okból bcí'olyt 241.539.-Ft értékben alapitvánFnk tár$,i adományt vásarolt
az ,.Állat és Ernber" Álat és Természctvédő Egyesület ÉszéIe,

A jelen közhas,aiúsági j elentést a kurátor elfogadja.

Budapest.2018.03.22,

').J.^,o_ Ll_r_t_
Dávid katalin

kurátor

ltÉaY rhuca,
ÉuPÍívAkf

";, at*,-, tauiiiliit

1034 Buda!€sl Bécsi ű l20,: Tel, +36l10l0149.+16l3a2 4137, fü: r 3ó l 3o2 4137]
E{ajl: ql]i.. /n.q\jnli.l lr!; \§\ §§,nrd!!!|]!r
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