
Beszámoló 2019 

Kedves Nyuszisok! 

Ahogy az szokványos már, készítettünk egy beszámolót a 2019-es év történéseiről, picit 

mélyebb betekintés lehetőségét adva az Első Nyúlmentő Alapítvány életébe.  

 

2019 év ismét nagyon kemény év volt számunkra. A megszokott módon ismét rekordokat 

döntögettünk az utcáról vagy egyéb okból bekerülő nyuszik mennyiségét illetően, hiszen 

ebben az évben 303 nyúl érkezett szervezetünkhöz, melyből 122 házi nyúl volt. Ez utóbbiról 

érdemes tudni, hogy örökbe adásuk sajnos nagyon nehéz. Rendkívül sokat várunk a 

gazdisodásra, néha 1-3 évet.  

 

2019. január elsején a nyitólétszám 47 nyúl, 2019. december 31-én a záró létszám 102 

nyúl volt a mentésünknél. Míg az év folyamán összesen 304 nyuszi került a 

gondozásunkba, melyből 122 házi nyuszi volt. 

2019-ben 228 nyuszi került közvetlenül tőlünk szerető családba, örökbe fogadási 

szerződéssel. Fennállásunk óta összesen 773 nyuszit gazdásítottunk. Tekintve azt, hogy az 

alapítványunk csak pár aktív taggal rendelkezik, ez a szám nagyon magas, hiszen minden 

nyuszi karantén és orvosi vizsgálat - vagy szükség esetén rehabilitálás - után kerül tőlünk 

gazdihoz, teljesen optimális esetben ivartalanul és a szükséges oltásokkal ellátva. 

Ismét segítettünk bajba jutott szopós mezei nyuszikon. Ebben az évben 72 mezei nyuszit 

neveltünk fel, ebből 55 nyuszit sikerült gondos utómunkával visszahelyeznünk az eredeti 

környezetükbe.  

Ismét beszélnünk kell arról is, hogy 2019-ben jó pár nyuszi végleg eltávozott közülünk.  A 

halálesetek száma 44 - ebből 18 mezei nyuszit - volt. Emberileg minden tőlünk telhetőt 

megtettünk, de sajnos az nem volt elég.  

 

Néhány további számadat az évből: 134 ivartalanítás (71 bak, 63 nőstény), közel 156 

oltás (Pestorin Mormix, Nobivac és Eravac), 39 fogkorrekció, és 43 műtét (az 

ivartalanításokon és fogkorrekciókon kívül) jellemezte ezt az évet. A gyógyszerköltségünk 

közel 1 millió Ft volt a támogató rendelőintézeteinkben. A műtéti költségek megközelítőleg 3, 

5 millió Ft, és az orvosi összköltségünk közel 10 millió Ft volt, amivel megdupláztuk a 

tavalyi orvosi kiadásaink összegét. 

Hisszük azt, hogy a fejlesztések nélkülözhetetlenek a fejlődéshez. Emiatt a befolyt 

támogatásból beruháztunk egy 4 rekeszes kifutórendszerre a 17. kerületi székhelyünkön még 

augusztusban. Ezután decemberben felújításra (aljzatbetonozás, járólap, festés) került egy 

közel 20 nm2-es helység is, ahogy egy viszonylag komplett polcrendszert is kialakítottunk. 

Ebben a „nyuszi tárolóban” most már normális körülmények között tudunk nyuszikat 

elhelyezni, karanténozni amellett, hogy a helyiséget is tisztán tudjuk tartani és az alapítványi 

eszközöket is el tudjuk optimálisabban helyezni.  



 

 

 

A 17. kerületi kifutórendszer 

Fotó: Meier Krisztina 

 

 

A 17. kerületi nyuszi-tároló 

Fotó: Meier Krisztina 

 



 

 

A 17. kerületi polcrendszer 

Fotó: Meier Krisztina 

 

Bokodon szintén történtek fejlesztések, minek következményeképp az év második részére már 

közel 70 db házinyúl elhelyezése vált lehetővé. Az év első felében a már meglévő kifutókat és 

nyúlólakat kellett karbantartani, felújítani. Az év második felében, pedig felépült egy több 

mint 20 nm
2-

es szigetelt nyúlház. Ez a bővítés is hozzájárult ahhoz, hogy ebben az évben több 

házinyúl minőségi ellátását biztosítsuk.  

 

A bokodi nyúlház 

Fotó: Mód István 

 



 
A bokodi nyúlkifutó 

Fotó: Mód István 

 

 

A bokodi nyúlól 

Fotó: Mód István 

 

Végül Csepelen szintén egy nyuszis polcrendszer készült el az év első felében, a nyulak 

hatékonyabb elhelyezése érdekében.   



 

A csepeli polcrendszer 

Fotó : Baráth Eszter 

 

Egész évben kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy állatvédelem, tudatos állattartás az év 

szervezett rendezvényeken az Első Nyúlmentő Alapítvány tagjai is részt vegyenek.  

Főleg húsvét környékén több televíziós és rádiós szereplést is vállaltunk annak érdekében, 

hogy erősítsük az emberek felelősségteljes magatartását az állattartásban. 

„Közösségi” kampánytevékenységünk az idén megrendezett I. Nyúlbarátok Konferenciájának 

megrendezésében csúcsosodott ki, ahol 300 nyúltartó vett részt annak érdekében, hogy 

jelenlegi tudását tovább mélyítse. Ez a teltházas rendezvény továbbinspirált minket, és a 

jövőben is tervezünk hasonló vagy nagyobb kaliberű előadássorozatot szervezni majd.  

 

Mindig hangsúlyozzuk, de úgy gondoljuk, nem lehet elégszer elmondani, hogy az Első 

Nyúlmentő Alapítvány önmagában a néhány alapító tagjával és önkénteseivel kevés 

lenne ahhoz, hogy ezt a munkát véghezvigye, ezeket az eredményeket elérje. 

Támogatóink, önkéntes segítőink és ideiglenes befogadóink nélkül nem lennénk ott, ahol 

most vagyunk, ennyi gazdásított és meggyógyított nyuszival a hátunk mögött. Ezt Veletek 

együtt sikerült elérnünk, ezért nagyon hálásak vagyunk és köszönjük szépen, hogy 2019-

ben is ennyien mellénk álltatok. Kérünk tieteket, hogy továbbra se engedjétek el a 

kezünket, hiszen nagy szükségünk van rátok!  

 

2020-ban is igyekszünk odatenni magunkat és megtenni minden tőlünk telhetőt a nyuszik 

érdekében az örömteli és a nehéz pillanatok mellett is. Reméljük, hogy 2020-ban is sok 

nyuszin tudunk segíteni, amellett, hogy az emberek országunkban felelősségteljesebbek 

lesznek, és nem dobnak ki az utcára ennyi kisállatot. Bízunk benne, hogy ebben az évben is 

velünk tartotok és mi, felelősségteljes nyuszisok, egyre többen leszünk   


