
 
 

ELSŐ NYÚLMENTŐ ALAPÍTÁNY 

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ 

 

Kedves Nyuszisok! 
 

Ahogy előző években is tettük, szeretnénk a 2020. évről is egy részletes beszámolót 

nyújtani Nektek, hogy minél jobban megismerjétek a munkánkat és az alapítványi életünket.  

Alapítványunk 5 tagból áll és cirka 10-12 ideiglenes gazdival dolgozunk. Mindannyian 

civil munka és család mellett végezzük a mentést. Menhelyünk, telephelyünk nincsen, 

mindenki az otthonában tartja a nyuszikat. Szerencsére sokan tudtok nekünk segíteni például 

szállításban, fotózással, grafikai- és informatikai munkával. 

2020. év rendkívül jól indult, nagy terveink voltak, szerettük volna megrendezni a II. 

Nyúlbarátok Konferenciáját, ami 2019-ben hatalmas sikerű volt. Sajnos a járványhelyzet 

felülírta ezt a lehetőséget, elég hamar, így még csak beszélgetés síkján volt a szervezés, emiatt 

legalább anyagi veszteség nem érte az alapítványt. Szomorúságunkra egy rendezvényről sem 

tudunk beszámolni, elmaradt a népszerű Rágcsálók Világnapja és a szintén nagyon kedvelt 

Kisállatok Mikulása program is. Emiatt igyekeztünk több támogatói terméket is behozni és 

postázással vagy futárral küldeni nektek: pulóver, póló, maszk, kulcstartó, naptár, stb. amik 

vásárlásával a munkánkat támogattátok. Nagy örömünkre, úgy vettük észre, hogy minden 

termékünk nagyon népszerű.  

       



A járványhelyzet miatt hamarabb kezdődött a „nagy nyúl leadási” időszak, előzőekben 

mindig húsvét után érkezett hozzánk rengeteg nyuszika, ez évben viszont már márciusban - a 

korlátozások alatt – lett számos új nyuszink. Hetekig ment a bizonytalanság, hogy a Covid-

19 fertőz vagy nem fertőz nyusziról emberre, emberről nyuszira, végül azt az információt 

kaptuk, hogy nem. Sajnos ennek a dilemmának sok nyuszi megitta a levét és kikerült az utcára 

vagy a szerencsésebbek hozzánk futottak be. 2020-ban a nyitó létszámunk 102 nyuszi volt és 

év végén is ezzel a számmal zártunk. Közben természetesen pörögtek a nyuszik, összesen 217 

nyuszit vettünk át, amiből 149 a házi nyuszika és összesen 193 nyuszit adtunk örökbe, ebből 

85 házi nyuszi volt. Utcán talált nyuszik száma 104 volt. Elég nehezen tudjuk ezt feldolgozni, 

hogy még mindig itt tart az ország, hogy kidobja az utcára a nyuszit, amikor az interneten kb 

fél percen belül lehet segítséget találni. Nagyon bízunk benne, hogy ez pozitívan változni fog 

a jövőben. Sajnos 23 halálesetről kell beszámolnunk nagy szomorúságunkra, bármennyire 

igyekszünk mi is és a szuper orvosaink is, mindenkit nem tudunk megmenteni. Sok nyuszit 

betegen tesznek utcára, így mire hozzánk kerülnek, már sokszor semmi esély nincs.  

2014. óta 1211 nyuszi került gondozásunkba és 965-öt adtuk örökbe. Erre mi nagyon büszkék 

vagyunk, hiszen mivel kevesen vagyunk, ehhez képest ez a szám arányaiban nézve hatalmas.  

Összehasonlítva a 2019. és a 2020. évet, minimális különbséggel, de kevesebb nyuszi futott 

át a kezeink között, feltehetően ez is a járványhelyzet miatt, talán a bizonytalanság miatt 

visszavett az örökbefogadási kedv.  
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Bekerült nyuszik és örökbeadások száma évenként

Bekerült nyuszik Örökbeadások



A házi nyuszikák továbbra is több hónapra beragadnak nálunk, nehéz őket örökbe adni. 

Elég sokat kampányolunk emiatt, hogy a gazdik ne ódzkodjanak tőlük, nem kell félni a 

méretük miatt, ők is szeretnek lakásban lenni. Elmondható, hogy a legtöbb házi nyuszika 

lustább mint törpe társaik, tehát nincs szükségük nagyobb térre.  

 

Ismét segítettünk bajba jutott szopós mezei nyuszikon. Ebben az évben 62 szopós 

mezei nyuszibaba és 6 nagyobb balesetes vadnyúl került be hozzánk. Ebből 8 nyuszi 

menthetetlen volt és szinte azonnal meghalt. 37 nyuszit sikerült gondos utómunkával 

visszahelyeznünk eredeti környezetükbe, 12 vadnyuszi még mindig a gondozásunkban van a 

2020-as évből, közülük néhányat idén fogunk tudni visszaengedni a szabadba. Sajnos 19 

mezei nyuszikát nem sikerült megmentenünk.  

 



A hozzánk bekerülő nyuszik egytől egyig magas színvonalú orvosi ellátásban 

részesülnek, szerződésben vagyunk Budapest két legjobb rendelőjével (Exo-Pet és Focus-

Vet). 2020-ban az orvosi költségeink átlépték a 13 millió forintot, ez tartalmaz több mint 200 

oltást, közel 150 ivartalanítást és 100 egyéb műtétet (tályog vagy fogcsiszolás), illetve több 

ct és számos labor (vérvétel vagy egyéb mintavétel) díját. Néhány nyuszinkat a Pestimrei 

rendelőben kezelték, illetve még a Tatai Tappancs rendelő és a Debreceni Vezér rendelő is 

sokat segít nekünk. A törött lábú nyuszikáinkat minden esetben a Chiru-Vet rendelőben 

kezelték. 

 

Tavasszal felújítottuk a bokodi nyusziházakat és a kertet is megszépítettük. A házak 

fűthetőek és ragadozóktól, illetve mindenféle szélsőséges időjárástól védettek. Hála nektek, 

adományaitokból és az adótok 1%-ából ilyen gyönyörű helyen élhetnek a házi nyuszikáink. 

Sajnos időnként a 70-et is eléri a létszámuk, de igyekszünk nekik a lehető legjobbat nyújtani. 

    

    



Másik fontos helyszínünk, ahol az összes beteg nyuszika és vadnyuszika van 

elhelyezve - a 17. kerületi házban - ősszel két rozzant lerobbant helyiséget is meg tudtunk 

újítani az adományokból, illetve az adó 1%-ából. Elkészült az álmennyezet, a vakolás, a 

betonaljzat, a festés, a járólapozás és a csempézés. A járólap/csempe nagyon fontos, mert a 

nyuszik után így egyszerűbb a takarítás és a fertőtlenítés. Készült egy kisebb vizesblokk, így 

végre lett ketrecmosónk, ami nagyon fontos, hiszen naponta rengeteget kell mosogatni és 

fertőtleníteni. Ezt a két megújult helyiséget most karanténozásra használjuk, ami nagyon 

fontos az újonnan érkező nyuszik esetében.  

  

   
 

Nagyon köszönjük a rengeteg támogatónknak, akik által 17,5 millió Forint gyűlhetett 

össze az adó 1%-ából, illetve hálásan köszönjük az egyéb anyagi és tárgyi adományokat is. 

Mindig hangsúlyozzuk, de nem lehet elégszer elmondani, hogy az Első Nyúlmentő 

Alapítvány önmagával kevés lenne ahhoz, hogy ez a munkát véghez vigye és ezeket az 

eredményeket elérje. Támogatóink, önkénteseink és ideiglenes befogadóink nélkül nem 

lennénk ott, ahol most vagyunk, ennyi gazdásított és meggyógyított nyuszival a hátunk 

mögött. Köszönjük, hogy velünk voltatok 2020-ban és kérünk titeket, hogy ne engedjétek el 

a kezünket 2021-ben sem. Mi igyekszünk továbbra is odatenni magunkat és megpróbálunk 



minden tőlünk telhetőt megtenni. Reméljük, hogy 2021-ben kevesebb szomorú pillanat lesz 

és még több boldogság és öröm ér majd minket. Bízunk benne, hogy az országunk 

felelősségteljesebb lesz és nem dobnak utcára majd ennyi nyuszikát. Tartsatok velünk 

továbbra is és kívánjuk együtt, hogy  

 

LEGYEN JOBB ÉLETE MINDEN NYUSZINAK! 

 

 

 

 

 


