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Beszámoló 2021. évi tevékenységről 

l. A szervezet azonosító adatai: 

Név: Befogad-LAK Állatmentõ Alapítvány 

Székhely: 21 13 Erdőkertes, Kazinczy utca 25 

Bejegyző határozat száma: 48.PK-60.139/20016/02 

Nyilvántartási szám: 13-01-0003781 

Adószám: 18746594-1-13 

Képviselő neve /kurátor : Mittó Gabriella Margit 

Tárgyévben végzett tevékenységek bemutatása :  

Állatvédelem, amely az alábbi tevékenységekből tevődik össze: - közterületen felügyelet nélkül kóborló 

kutya befogása, chipellenőrzése. Nem megfelelő tartási körülmények között tartott állatok gazdáinak 

felvilágosítása a helyes állattartásra jegyzőnek jelzése. Chipes kutya esetén adatok lekérdezése az 

állatorvos segítségével, gazdához való visszajuttatás. Nem chipes kutyánál biztonságba helyezés, eredeti 

gazda keresése, ha nincs, a kutya alapítványi gondozásba vétele - a kutyás társadalom figyelmének 

felhívása a kutyatartás írott és íratlan szabályaira, a felelős tartásra, az ivartalanítás fontosságára - segítség 

nyújtás gazdáknak, valamint a Jegyzőnek állatvédelmi ügyekben. Alapítványunk lehetőségihez mérten 

elsősorban idős kutyák befogadásával, gondozásával foglalkozik, de ez csak az egyik része 

tevékenységünknek. 

Az állatvédelmi munka az alábbi tevékenységeket öleli fel részünkről:  

Mentés közterületről: felügyelet nélküli kutyáról szóló értesítés esetén, a lehető legrövidebb időn belül 

igyekszünk chipleolvasóval a helyszínre menni (vagy ott van a kutya, vagy sokszor továbbáll és keresni 

kell ). Ha chipes és a regisztrált adatok alapján fellelhető a gazda, szólunk neki, a kutyát hazajuttatjuk. Ha 

az adat nem jó, nyomozásba kezdünk amíg nem tudjuk meg a gazda elérhetőségét. Ha nem chipes a kutya 

plakátozással, hirdetésekkel keresni kezdjük a gazdáját. 2021 évben Vácegresről 3 kutya került 

befogadásra, ebből 2  kutyát örökbe adtunk 1 a chipnek köszönhetően Domonyba haza került. 1 

esetben ( Szabadság utca 27. Győrfi György  bérlő esetében, ahol nyitott kapu miatt sokat vannak utcán 

az ebek )az eljárás még nem zárult le az év végéig. 

 Galgamácsán bejelentés felügyelet nélkül közterületen tartózkodó kutyánál: 21 esetben mentem, ebből 

2 esetben haza kerültek az elkóborolt ebek a chipnek köszönhetően, 1 beigle kutyus esetében a chip nem 

volt regisztrálva, de meglett a gazda, 4 bejelentett ebet nem találtam meg, 6 pedig oltás chip 

ivartalanítás után gazdisodott. 6 eb a Befogad-LAK gondozásában van jelenleg is. Jegyzői felkérésre 

2 esetben voltam jelen állatvédelmi ellenőrzésen. 1 Vácegres, 1 Galgamácsa. Természetesen minden 

esetet valami „munka” követett. A veszettségi oltással és chippel nem rendelkezőknél, - ha ismerté válik 

az eredeti gazda -  határidőt adtunk a pótlásra és ellenőrizzük, hogy megtörtént-e. A gazdája által 

lemondott kutyát gondozásunkba vettük. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az örökbe adásra. A 

hozzánk kerülő kutyáknak már van egy előéletük, ami semmiképpen nem mondható pozitívnak. Nekünk 

már egy „kutya-életre” kell őket biztonságba, szerető családba juttatnunk. Az általunk mentett kutyák 

teljes oltássorozattal, azonosító mikrochippel ellátva , parazita mentesítve és ivartalanítva kerülnek örökbe 

adásra. Minden kutya szocializálása fontos, igyekszünk minél többet megmutatni nekik a világból. A 

viselkedészavaros kutyákkal szakember segítségével  foglalkozunk. Gazdakeresés előtt teszteljük 

viselkedésüket más kutyával, macskával, gyerekkel és felnőttel. Igyekszünk a legtöbb információt 

megtudni a kutyáról, hogy a megfelelő kutyát adjuk a megfelelő családhoz örökbe. Az örökbefogadás 



szigorú protokoll szerint zajlik, mert azt vettük észre, hogy a gazdák egy része nincs felkészülve, mivel is 

jár egy kutya befogadása, általában beleszeretnek, megsajnálják és vinnék haza a kiválasztottat. Ezért 

tartjuk szükségesnek átbeszélni egy kutya befogadásával járó kötelezettségeket. A gazdától kérünk egy 

bemutatkozó levelet, amelyben kitér a tartási körülményeire, életvitelére. Majd közösen kiválasztunk egy 

kutyát számára, ill. elmondja kit szeretne.  

Lakossági segítségnyújtás: A lakosság részéről szinte hetente kapunk segélykérő hívást, hogy beadnák 

a „menhelyre” a kutyát, macskát különböző okok miatt (pl. költözés, külföldi munkalehetőség, meghalt a 

gazda, „rossz”, nem akarnak bajlódni vele), a legtöbb hívás még mindig a háznál született kölykök 

befogadására irányul. Megpróbálunk, akinek lehet segíteni, hiszen sokan még ma is az utcára teszik a 

kutyát, macskát, ha feleslegessé válik, így már annak is örülünk, ha állatvédőkhöz fordulnak. De elvárunk 

a másik oldalról is segítségnyújtást (pl. reális leírást a kutyákról, fotókat, táp hozzájárulást és követelmény 

a feleslegesen megszületett kölykök esetében az, hogy a mama kutyát ivartalaníttassa a gazda (ha kell 

segítünk anyagilag is támogatjuk), hogy fél év múlva ne ismétlődjön meg, hogy megint egy alom kutya 

gazdát keres akkor, amikor így is sokkal több kutya van, mint amennyinek felelős gazdát lehet találni. 

Vannak olyan kérések is, hogy imádott kutyájuk esetleges orvosi kezelését nem tudják kifizetni, segítsünk. 

Sőt néha egyeseknél egy-egy oltás is felborítja a család költségvetését, segítséget kérnek tőlünk.  

2021-ben Vácegresen és Galgamácsán önkéntes segítőink közreműködésével 50.000 Ft.-al támogattuk 

rászoruló gazdáknak macskáik ivartalanítását. Ahol a gazdák 5.000 Ft.-ot fizettek a beavatkozásért a többit 

a Befogad-LAK Alapítvány finanszírozta 418.799 ft pályázati pénzből Vácegres, Galgamácsa és 

Erdőkertesi lakosoknak ingyenes ivartalanítási akciót biztosítottunk, ahol rászoruló gazdák 16 macskája 

és 7 kutyája került ivartalanításra. 

Az elmúlt 2 év nagyon nehéz volt számunkra. A Covid hatásai érezhetőek az adományozás 

folyamatosan csökken. Az árak drasztikusan emelkedtek egyre nehezebb a közel állandó 40 kutya 

és 6 macska ellátása élelmezése. 

A Befogad-LAK Állatmentő Alapítvány elmondhatja, hogy Vácegres és Galgamácsa önkormányzatokkal 

együtt működve próbál lépésről lépésre haladni az állatvédelem feladatainak megoldásában, 

támaszkodhatunk egymásra, kiegészítjük egymás munkáját. Tudjuk, rengeteg még a feladat, de büszkék 

vagyunk arra, amit eddig elértünk, erőt merítünk sikereinkből a további munkához. A napi 

munkafolyamatok pedig a Facebook oldalunkon honlapunkon követhetőek. 

 

2. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása: 

 Felhasznált vagyon megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

 

Támogatásból 3.177.-e Ft anyag költségek  

Támogatásból 1.832.-e Ft igénybe vett szolgáltatások 

Támogatásból 172.-e Ft egyéb szolgáltatások 

Pénzeszköz  11.-e Ft bérköltség, bérjárulék 

Pénzeszköz 125.-e Ft értékcsökkenés 

 

 



3. Cél szerinti juttatások. 

Az alapítványnál 2021 évben nem volt cél szerinti juttatás. 

 

4. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás: 

Az előző évekhez hasonlóan az Alapítvány vezető tisztségviselője, valamint segítői sem pénzbeli, sem 

egyéb juttatásban nem részesültek. Feladatainkat társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül 

végezzük. Bevételünk, amely az adományokból tevődik össze 2021 évben növekedett. Az alapítvány 

működésével kapcsolatos költségeket minimalizáljuk, amit lehet önkéntesek segítségével magunk 

készítünk (kennel építés, festés felújítás) . 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók /adatok ezer forintban/ 

 

Alapadatok: 

 

megnevezés    Előző év    Tárgyév 

 

Eves összes bevétel: 4.297.-e Ft 5.510.-e Ft 

 

Ebből: - C ,A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI. Tv. Alapján átutalt összeg: 

                                                        1.559.-e Ft                                      1.786.-e Ft                                  

JVL Kft Támogatása                        0                                                    600.-e Ft 

kifutó építésére 

New Pusc Europe Kft                       0                                                    250.-e Ft 

szabad felhasználásra 

 

 Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a kohéziós alapból nyújtott támogatás: nem volt. 

Közszolgáltatási bevétel 0 0 

Normatív Támogatás 0 0 

Korrigált bevétel 2.737.-e Ft 4.056.-e Ft 

Összes Ráfordítás kiadás Ebből 

személyi jellegű ráfordítás 

4.297.-e Ft                                 

0 

5.510.-e Ft                             

11.-e Ft 

Közhasznú Tevékenység 

ráfordításai 

4.297.-e Ft 5.510.-e Ft 

Adózott eredmény 0 0 



A szervezet munkákójában 

közreműködő önkéntesek száma 

10 fő 11 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kelt: Erdőkertes, 2022.05.31 

 

 

A szervezet képviselője, aki a mérlegkészítés időpontjában aláírásra jogosult: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. (4) a)  Ft]b igen 

Ectv. 32. S (4) b) [Kl+K2    igen 

Ectv. 32. (4) c) [(11 +12-A          nem 

 

 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. S (5) a)         igen 

Ectv. 32. S (5) b) [(J        nem 

Ectv. 32. S (5) c)            fő] igen 
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