Az Eszkuláp Állatvédő Egyesület
jelentése
2019. évről

1. Az egyesület alapadatai

Az Egyesület elnevezése:

Eszkuláp Állatvédő Egyesület

Az Egyesület rövid neve:

Eszkuláp Egyesület

Az Egyesület címe:

1115 Budapest, Fraknó u. 14/B.

Az Egyesület képviselője:

Németh Réka, elnök

Az Egyesület statisztikai számjele:

18789809-9499-529-01

Adószám:

18789809-1-43

Az Egyesület nyilvántartási száma:

01-02-0016280

Bírósági bejegyzés száma, ideje:

2016.09.28. 0100/Pk.60484/2016.

Az Egyesület tagjainak száma 2019. december 31-én: 36 fő
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2. Pénzügyi beszámoló
2.1. Mérleg
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2.2. Eredménykimutatás

2.3. Pályázati támogatások felhasználása
2019-ben az Egyesület pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt-hez
személyi jellegű ráfordítás támogatására. 500 ezer forint pályázati összeghez jutott a szervezet,
mely elszámolása megtörtént 2019-ben.

2.4. Cél szerinti juttatások
2019-ben 2754 eFt összegben nyújtott állatvédő egyesületeknek, szervezeteknek költségeik
ellentételezésére támogatást az Eszkuláp Egyesület: fuvarköltség, oltások, kutyák ellátására
célra.
2.5. A vezető tisztségviselőknek juttatott támogatás
2019-ben az Egyesület vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást, nem történt ilyen
jellegű kifizetés.
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2.6. Az Egyesület gazdálkodása
Az Egyesület bevételeit és kiadásait munkaszám nyilvántartás nélkül vezeti.
Egy bankszámla került megnyitásra, számlavezető bank a MagNet Bank Zrt.
A támogatói jelzések szerint PAYPAL számla is megnyitásra került, ezt második számlavezető
bankként rögzíti az Egyesület a könyveiben.
Egy házipénztár került forintban megnyitásra 2019-ben.
Az Egyesület bevételeit az alábbiak alkotják:
- tagdíjak
- adományok
- pályázati forrás támogatás
- a 2018-as barcsi tacskók bűnjel tartásának költségfedezetére érkezett egyéb bevétel
- kamatok, kamatjellegű bevételek
Az Egyesület főbb kiadásai az alábbiak szerint alakultak 2018-ban:
-

állatorvosi szolgáltatás
panziós, állatgondozás költségei
munkabér és járulékai
állateledel
gyógyszer, gyógyhatású készítmények
szállítási költségek

3. Szakmai Beszámoló
A 2016-ban megalakult Egyesület célja, hogy minőségi, az egyedi igényekre jobban figyelő,
rehabilitációs állatvédelmi tevékenységet lásson el, nem lesz cél a mennyiségi mentés, és időről időre
vállal rehabilitációra szoruló, speciálisabb gondozást igénylő egyedeket is annak tudatában, hogy az ő
örökbeadásuk hosszabb időt vesz igénybe.
Kutyák elhelyezése:
1. Mányi Menedék:
Az Egyesület tartós használati konstrukcióban kapott egy területet Mányban, ahol egy 30 m2-es
könnyűszerkezetes ház is a rendelkezésére áll, illetve amely alatt egy félszuterén "szárazpince" is
megtalálható, melyet önkéntes munkával átalakítva (betonozva, kicsempézve) kennelekkel szerelt fel.
Ez a rész fűthető, a hét kennelben élő kutyák számára 18-20 fokos hőmérséklet biztosított a
leghidegebb téli napokon is. A fűtést kettő, 1000 W teljesítményű villanyradiátorral oldja meg.
Két speciális igényű kutya számára külső, mobilkennelek kerültek felállításra, mindkettőben szigetelt,
thermo ajtóval ellátott kutyaház került, az egyik saját kifutóval is rendelkezik. Egy gazdikereső kutya a
fenti házban kapott helyet. A terület használatáért bérleti díjat nem kell fizetni, az ott elhelyezett
kutyák után a működtetés költségeit kell megfizetnie az Egyesületnek, rezsidíjakat (vezetékes víz,
villany, szemétszállítás), munkabért és járulékait, illetve az egyéb költségeket, mint amilyen a biztosítás
díja is.
Az egyidejűleg itt elhelyezésre kerülő 15-20 közötti, speciális igényű kutya több foglalkozást, figyelmet
kaphat, ráadásul nyugodt, biztonságos és meleg környezetben úgy, hogy az önkéntesek számára is
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elérhető az Egyesület, a védencek látogatása a hét bármelyik napján, előzetes telefonos bejelentkezést
követően lehetővé válik.
2. Mányi Cukkeráj:
Az Egyesület tartós használati konstrukcióban kapott egy területet szintén Mányban, közel az első
körben kiépített és üzemelő Menedékhez. A második menedék a Cukkeráj nevet kapta, a felújítás
jellemzően az Egyesület önkénteseinek bevonásával készült – a munkákról folyamatosan tájékoztató
került fel az egyesületi közösségi média felületére -, lakhatóvá vált a könnyűszerkezetes ház és a
kennelek kiépítése is befejeződött 2019. őszén. A Cukkeráj területén is 30 m2-es könnyűszerkezetes
ház áll rendelkezésre, melynek egyik szobájában 5 kutya egyidejű szocializációja történik. További 15
kutya elhelyezését a külső mobilkennelek biztosítják.
A terület használatáért bérleti díjat nem kell fizetni, viszont az elhelyezett kutyák után a működtetés
költségei az egyesület számára kötelezettséget jelentenek: rezsiköltség, munkabér és járulékai, egyéb
felmerülő költségek.
Az önkéntesek számára természetesen a védencek látogatása a hét bármelyik napján biztosított volt,
előzetes telefoni bejelentkezését követően.

3. Ideiglenes befogadók, kutyapanziók
Nem csak a menedékben, hanem ideiglenes befogóknál, családi panziókban, illetve kutyapanziókban
is kerülnek elhelyezésre mentvények.
A családi panziókban 800-1000 Ft / kutyanap összeget fizet az Egyesület a védencek után, az ideiglenes
befogadók ingyenesen biztosítják egy-egy kutya (vagy macska) elhelyezését azok gazdára találásáig. A
kutyapanziókban a napi lakhatási térítés is hasonló nagyságrendű.
Az ideiglenes befogadói segítség életekben mérhető, az állatorvosi költségek mellett a panziós tételek
azok, amelyek a legnagyobb kiadást jelentik. Ha sikerül egy-egy kutyát ingyenesen elhelyezni,
az leegyszerűsítve azt jelenti, hogy egy másik kutya számára teremtődik meg a lehetősége a
szabadulásnak.
2019-ben minden hónapban az üzleti tervnél magasabb mentési létszámmal dolgozott az Egyesület.
Nőttek a panziós napok számai és az ideiglenes befogadói napok is.
A tárnoki panzióban elhelyezett mentvényeink számára megteremtette az Egyesület annak a
lehetőségét, hogy külön állatgondozó segíti a mentvények rehabilitációját a rendszeres napi
sétáltatással, egyéb tennivalók megszervezésével. Napi szinten tud jelen lenni a panziós helyen az
Egyesület képviseletében.
2019. január-februárjában indította útjára a Valentin Projekt adománygyűjtést az Egyesület, arra
számítva, hogy 5-10 kutya mentésére teremtődik majd fedezet. 31 millió Ft gyűlt össze, ezzel 310
kutyaélet mentésére, gondozására, gazdához adására került lehetőség.
„A Valentin Projekt februárban indult. Kutyaéletet lehetett ajándékozni, ha leegyszerűsítjük a gyűjtés
lényegét. Egy kutya bekerülési költsége 100.000 Ft-ban került meghatározásra. Ebben számoltunk az
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oltásokkal, szívféreg-szűréssel, ivartalanítással és némi panzióval is. Tapasztalataink alapján nagyjából
ez volt az az összeg, amit fedezetnek gondoltunk akár úgy is, hogy valaki kisebb költséggel ki tud kerülni
a rendszerből, míg mások kicsit költségesebbé válnak. Azt már most látjuk, hogy tévedtünk. Ebben a
nagyságrendben ez az összeg már nem elégséges fedezet.
Összesen 31.069.909 Ft gyűlt össze a felhívásra, ez 310 kutya megmentését tette, teszi lehetővé. Ez
nem kevés állat, és mivel ilyen létszámra nem volt karantén kapacitásunk, a projekten kívül
kialakítottunk egy érkeztetőt, hogy a biztonságos mentés feltételei rendelkezésre álljanak.”
- Németh Réka, az egyesület elnöke által közzétett facebook összfoglalóban 2019.08.06.
2019-ben 256 kutya érkezett a Valentin Projekt keretében meg az Egyesülethez.
2018-ban 31 barcsi bűnjel tacskó megőrzését is vállalta az Eszkuláp Egyesület. Az elhúzódó eljárásban
a bűnjelek csak szigorú szabályok mellett kihelyezhetők ideiglenes befogadókhoz, akik vállalják a bűnjel
tartással járó terheket. Az Egyesület számára az eljárás során időközi költségtérítésként 3,9 millió Ft
került átutalásra az tartási költségek csökkentésére.

Élelmezés:
Jellemzően hazai és külföldi támogatók felajánlásai a kutyák számára a szükséges élelem és
gyógyhatású készítmények, vitaminok nagyobb részét biztosítják. Ami ezen felül szükséges,
azt az Egyesület szerzi be.
Örökbefogadás:
Az Egyesület veszettség és kombinált oltással, egyedi azonosító chippel ellátva, külső és belső
élősködőktől mentesítve, szívféregre szűrten, ivartalanítva adja örökbe, benti tartással. Fiatal
örökbeadott mentvényeknél az ivartalanítási kötelezettség az örökbeadási szerződésbe kerül
rögzítésre.
Az örökbeadási feltételekről 2019-ben a facebook-oldalon, az Egyesület honlapján, illetve email megkeresés alapján tudott az Egyesület hírt adni, ahol napi rendszerességgel kerülnek
újabb és újabb hírek megosztásra a mentvényekről, állapotukról.
Az egyesületi munka eredményei számokban:
-

2019.01 01. nyitó létszám: 164
2019.12.31. záró létszám: 265
2018-ban összesen 405 védence volt az Egyesületnek, közülük 23 macska, a többi
mind kutya, melyből 256 került érkeztetésre a Valentin Projekt keretében belül,
A nemek arányában a kanok (szuka kutyával) kerültek ki győztesen, de a mezőny
szoros volt.
22 mentvény sajnos az Egyesület gondozásában ment el az élők sorából,
282 mentvény pedig gazdához került.

Támogatások:
2019-ben a panziós költségekre érkezett pénzbeli támogatás, a havi rendszerességgel
szervezett összejöveteleken pedig az előrenyomott támogatói ajándékokon keresztül tudták
támogatni Egyesületünk munkáját a rendezvényre ellátogatók.
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2019. január-februárban a Valentin Projekt keretében érkezett pénzbeli támogatás, mely
projektben egy kutya mentését 100 eFt-ban határozta meg az Egyesület – a támogatók
adományaikkal 310 kutya mentését támogatták. A 310 kutyából 2019-ben 256 érkezett meg
a gondozásba és 122-en kerültek gazdához.
2019. évben gyűjthetett elsőként adó 1%-os adományt az Egyesület, az első évben a
támogatási össze 15,9 millió Ft.
Kommunikáció:
Az Egyesület honlapja 2018-tól üzemel.
Ezen felül közösségi portálon, blogon keresztül igyekszünk a napi feladatokhoz kapcsolódó
híreket, információkat megosztani annak érdekében, hogy bárki, aki szívesen támogatná a
tevékenységünket akár önkéntes munkával, akár tárgyi vagy egyéb támogatásokkal, minden
szükséges információhoz hozzá tudjon jutni.
Közösségi oldalainkon ugyanakkor nemcsak az Egyesület aktualitásaival jelentkezünk, hanem
bármely, az állatvédelemhez kapcsolódó hírekkel, ismeretterjesztéssel, kapcsolatos
információkkal is.
Közösségi portál:
Website:
Blog:

https://www.facebook.com/eszkulapegyesulet/
https://www.eszkulap.hu/
http://eszkulap.blog.hu/

Eseményeink 2019-ben is a havi egy örökbefogadási napok, a Valentin Projekt védencei
sétáltatása, más állatvédelmi szervezetek által szervezett találkozók és az önkéntesek számára
kikapcsolódást nyújtó Vegán főzőestek szervezése jegyében telt.

2019-ben a gazdálkodás, köszönhetően az adományok mellett a nagyobb összegű tagi hitelnek
stabil volt, a tartozásokat – a tagi hitel kivételével - sikerült rendezni.

Budapest, 2020. május 24

Németh Réka
elnök
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