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Kedves Nyuszisok! 

Ezúton szeretnénk Nektek bemutatni a 2021. évi munkánkat, fogadjátok szeretettel! 

 

TEVÉKENYSÉGÜNK 

 

A Nyúlmentés 2014-ben kezdődött néhány nyuszibarát lelkesedéséből fakadóan, melyből 

megalakult az Első Nyúlmentő Alapítvány 2015. május 29-én. A jó célokat sokan támogatják 

és akik a jó ügy mellé állnak, őket megtiszteljük azzal, hogy pénzük elköltése teljesen átlátható 

legyen: ezzel a céllal csatlakoztunk 2019-ben az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó 

Testületéhez és lettünk büszkén Etikus Adománygyűjtő Szervezet. Szintén 2019-ben pedig 

alapítványunk közhasznú civil szervezet is lett.  

Menhelyünk továbbra sincs, a nyuszik tagjaink és ideiglenes gazdijaink otthonában 

vannak elhelyezve, őket civil munkánk és családunk mellett – szabadidőnkben - látjuk el. Emiatt 

elsősorban az utcán talált és a beteg nyusziknak tudunk segíteni. Ha van éppen üres helyünk, 

akkor át tudunk venni gazdiktól is nyuszikat, akiket allergia/költözés/betegség/anyagi helyzet 

változása miatt már nem tudnak ellátni, de nekik először a közvetített hirdetés lehetőségét 

szoktuk ajánlani. Sajnos nincs kapacitásunk állatkereskedéses és pénzért árult nyuszikra, illetve 

hatalmas szaporítótelepek felszámolására sem, valamint mivel nem vagyunk hatóság, nem 

kobozhatunk el nyulakat, hiába gondolják ezt sokan, nekünk erre nincsen jogunk. Az utcai és a 

beteg nyuszikon kívül még nagy hangsúlyt fektetünk a vadnyuszik mentésére is, őket felnevelés 

és gyógyítás után repatriálunk.  

Fontos része a munkánknak az örökbeadás: mi nem akarunk feltétlen megszabadulni a 

nyusziktól, igyekszünk nekik a lehető legjobb gazdit kiválasztani, még ha a sok kérdésünk néha 

kellemetlen is lehet az érdeklődők felé. Nem adunk nyuszit sem szaporításra, sem étkezés 

céljából!  

Állami támogatást az alapítványunk nem kap, kizárólag 

az adótok 1%-ából és a tőletek befolyt adományokból tartjuk 

el a nyuszikat. A munkánk önkéntes, ezért munkabért az elnök, 

a kuratóriumi tagok és az ideiglenes gazdik nem kapnak, a mi 

szívügyünk a nyuszik mentése. 
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BEMUTATKOZUNK 

 

Jelenleg öten vagyunk tagok az alapítványban, szeretnénk most röviden mindenkit bemutatni. 

Meier Kriszti, elnökünk, aki akkor is nyuszizik, amikor épp nem a mentés dolgait intézi, 

ugyanis az ország legszuperebb nyuszipanzióját üzemelteti, otthonában fogadja a nyaralni vágyó 

gazdik nyuszikáit, ezen kívül bentlakásos egyhetes összeszoktatásokat is vállal. Állatorvosi 

asszisztensi végzettségét remekül kihasználja, ugyanis alapítványunk szinte összes beteg 

nyusziját ő látja el. Általában kb 15-25 ápolásra szoruló nyuszika van nála egyszerre, többek 

között tályogos, fogbeteg, vesebeteg, törött végtagú, esetleg lebénult nyuszikák. Kriszti másik 

szakterülete a vadnyuszik kézzel történő felnevelése, majd visszaengedése az eredeti 

környezetükbe.  

Baráth Eszter, aki civilben közgazdász és három kisgyermek anyukája, jelenleg kb 6-8 

nyuszikát tud ellátni egyszerre egy külön nyusziszobában. A mentésnél fő feladata a marketing, 

a támogatói termékek intézése, levelezés az érdeklődőkkel, ezen kívül a pénzügyek, utalások, 

beszámolók ügyintézése, kapcsolattartás a rendelőkkel, a könyvelővel, az ideiglenes gazdikkal, 

továbbá a nyuszik számontartása az adatbázisban.  

Kiss Magdi asszisztensként dolgozik, szabadidejében pedig gyönyörű kreatív dekorációs 

termékek készítésével foglalkozik. A mentésnél a feladata a levelezés az érdeklődőkkel, a 

gazdikkal, illetve a támogatói termékek csomagolása és menedzselése.  Otthonában 5-6 nyuszit 

tud elhelyezni hatalmas karámokban.  

Mód Péter cukrászként dolgozik. Ő és édesapja, István - a kertjükben alakítottak ki egy 

hatalmas nyusziparadicsomot, ahol kényelmesen kb 40 nyuszit lehet ellátni. Péter feladata a 

nyuszik gondozása és a levelezés, illetve az ideiglenes gazdikkal és az örökbefogadókkal a 

kapcsolattartás. Jó kapcsolatot ápol a többi állatvédő 

szervezettel.   

Kovács Zsuzsa nyuszitenyésztő, aki elsősorban 

tanácsaival van segítségünkre, főleg, ha vemhes nyuszik 

érkeznek hozzánk.  
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A SEGÍTŐINK 

 

Van bejelentett státuszban egy munkatársunk, Vámos Viktor, aki Kriszti munkáját segíti 

heti 30 órában, hiszen a civil munka mellett képtelenség lenne ellátni 15-25 beteg nyuszit és 

alkalomadtán akár 50-60 kis vadnyuszikát is.  

Három tiszteletbeli tagunk van - Kámány Dóra és Zimonyi Orsolya, akik segítik a 

munkát a fontosabb döntésekben, továbbá a mi szuper informatikusunk, Levajsics Péter, aki 

karbantartja a honlapunkat, segít a termékeladásoknál az adatbázisok kezelésében.  

Végtelenül nagy segítségünk Mód István, a bokodi nyusziparadicsom megálmodója és 

létrehozója, ahol a hatalmas területen akár 70 nyuszi is elfér, bár tény, hogy kényelmesebb a 

nyusziknak, ha maximum 40-en vannak. Gyönyörű a kert és csodálatos hatalmas fűtött házakban 

élhetnek itt a nyuszikák. Egyre jobban megoldott a terület megosztása, hogy lehessen 

karanténozni, mert a betegebb nyuszikat el kell választani az egészséges társaiktól.  

Nagyon hálásak vagyunk az ideiglenes gazdiknak („idik”), akik szintén az otthonukban 

fogadják a mentett nyuszikat és szabadidejüket nem sajnálva, elviszik őket állatorvoshoz és 

gondozzák őket. Az ellátás költségeiket megtérítjük, kivéve, ha erre nem tart igényt az idi, mert 

ezzel is támogatni szeretné az alapítványt. Általában 10-12 ideiglenes gondozónk van. Ebből fix 

kb 2-3 fő, a többiek viszont változnak, ugyanis sokan az első nyuszinál „kiesnek”, azaz rögtön 

az első nyuszijukat megtartják. Ez természetesen örömhír számunkra, hiszen mindig szeretjük, 

ha jó helyen lakhatnak a nyuszijaink, ugyanakkor ilyenkor mindig új ideiglenes gazdit szükséges 

keresni, de szerencsére mindig akadnak segítő szándékúak.  

Név szerint néhány nagy segítőnk önkéntes alapon: Papp Miklós, aki a grafikai munkát 

végzi nekünk évek óta, Dudás Andrea, aki csodálatos fotókat készít a nyulainkról, Falusi 

Edina, aki heti szinten segít nekünk az állatorvoshoz 

szállításban és Gulyás Orsolya, aki nyuszik felnevelésében 

ad nekünk szuper tanácsokat.  

Nagyon szépen köszönjük minden adományozónak, 

támogatónak, szállításban segítőnek, befogásban 

segítőnek.  
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ESEMÉNYEINK, TÁMOGATÓI TERMÉKEINK 

 

2021. első féléve a koronavírus miatt eléggé döcögős volt. Március-áprilistól több tagunk 

is elkapta a betegséget, emiatt nagy átszervezésekre volt szükség, a nyuszikat egymás között 

adogattuk. Akadozott a levelezés is, pont a húsvéti időszakban ez igen kellemetlen volt, de 

erőnkön felül igyekeztünk megoldani mindent.  

Sajnos ismét nem tudtuk megszervezni a nagy sikerű 2019-es Nyúlbarátok Konferenciáját 

és továbbra sem tudtunk más rendezvényeket tartani.  

Egyetlen személyes részvételű eseményünk volt az évben: novemberben jelen lehettünk a 

Rágcsabazáron, köszönjük szépen az Együtt a Kisállatokért Alapítványnak a rendezést. Sok-

sok hónap kimaradás után üdítő volt találkozni a támogató nyuszisainkkal és a többi kisállatos 

alapítvány segítőivel.  

Februárban lehetőséget kaptunk egy virtuális rendezvényen való részvételre – egy licitálós 

facebook csoportban: „Licit az állatvédőkért”, ahol sokan vásároltatok, így a nyuszik egyhavi 

orvosi költségeit le tudtuk fedni. Köszönjük a lehetőséget a szervezőnek és köszönjük 

mindenkinek, aki licitált és támogatott minket.  

A betegség miatt az év első hónapjaiban nem foglalkoztunk támogatói termékekkel, ezt 

igyekeztünk a második félévben pótolni. Végül is lettek pólóink, tornazsákjaink, karkötőink, 

matricáink és megszületett novemberben a csodálatos támogatói naptárunk is, aminek 

szerencsére mindig nagyon nagy sikere van, pillanatok alatt elkapkodtatok közel ezer darabot.  

Bízunk benne, hogy 2022-ben több rendezvényre lesz lehetőség és nem húz keresztbe megint a 

koronavírus járvány.  
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ANYAGI HELYZETÜNK 

 

Alapítványunk állami támogatást nem kap, kizárólag a ti adományaitokból és az 1% 

adóbevételből tudjuk fenntartani a működést.  

Igyekszünk minden pályázati lehetőséget megragadni, több helyre is adtunk be kérelmet, 

végül két pályázatunk futott sikeresen az évben, az egyik a LUSH (568eFt), a másik pedig a 

Bethlen Alap (750eFt) támogatásával. Mindkét összeget orvosi és működési költségre 

fordítottuk. Több nyuszis webshop támogatását is élveztük, a teljesség igénye nélkül kiemelve 

hármat: Fűmarket, DTRBunny, Nyusziwebshop.  

Nagyon köszönünk minden támogatást és pályázati lehetőséget! 

Mivel az első félévben nem tudtunk támogatói termékekkel foglalkozni, emiatt a nyuszik 

nagy összegű támogatástól estek el, illetve a koronavírus miatt hatalmas létszámú 

nyusziállományunk volt. Nyáron majdnem nagy bajba kerültünk, mert vészesen fogyott az előző 

szeptemberben kiutalt adó 1% összege (17,5mFt).  

Az állatorvosi számlák határidőre történő kifizetés és a nyuszik ellátása érdekében 

többször is írtunk ki segítségkérő posztot. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki segített nekünk 

kimászni a gödörből. Hogy a költségeket minimalizálni tudjuk, egész nyáron kizárólag utcán 

talált nyuszikat vettünk át és a gazdis segítségnyújtásokat is mellőznünk kellett. Elképesztő 

mennyiségű bejelentést kaptunk utcáról összeszedett nyuszikról, talán még ennyi sosem volt. 

Ideiglenes gondozóinknak hála, mindenkinek találtunk helyet.  

Ősszel mellénk állt a szerencse, újra beindult az örökbefogadási szándék, illetve többen 

jelentkeztek ideiglenes gazdinak is, illetve az éves adó 1% is megérkezett (22,3mFt).  

Nem győzünk hálálkodni a sok támogatásért! 
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GAZDIS NYUSZIK SEGÍTÉSE 

 

Előfordult többször is, hogy anyagilag bajba került gazdik kértek tőlünk segítséget, hogy 

támogassuk a nyuszijukat a gyógyulásban. Előzőekben ilyenkor nyuszi nevére szóló 

adománygyűjtést tartottunk, de sajnos ezzel voltak visszaélések, így a tagjaink arra a döntésre 

jutottak, hogy változtatunk a segítségnyújtás módján.  Maximalizáltuk az összeget és nem lesz 

több gazdis nyuszi nevére szóló adománykérés - ezeket a segítségnyújtásokat inkább 

„kitermeljük” azokból az adományokból, amiket egyébként a mi alapítványi nyuszijainknak 

szánnátok. 2021. évben 10 gazdis nyuszinak segítettünk több mint 1 mFt értékben: Kekszi, 

Kókusz, Báni, Cuki, Mira, Kajla, Edmund, Sunny, Nyunyi, Fahéj.  

 

 

ORVOSI KIADÁSAINK 

 

A hozzánk bekerülő nyuszik egytől egyig magas színvonalú orvosi ellátásban részesülnek, 

szerződésben vagyunk Budapest két legjobb rendelőjével (Exo-Pet és Focus-Vet). 2021-ben 

sikerült a költségeken spórolni, de sajnos csupán a nyári létszámstop miatt, mivel nem volt 

akkora állományunk, mint előző évben. Az állatorvosi költségünk ebben az évben is átlépte a 

10 mFt-ot, ami tartalmaz közel 100 ivartalanítást, minden nyuszikánk éves oltását, kisebb 

műtétekből közel 70-et (pl fogcsiszolás, fültisztítás), körülbelül 30 nagy műtétet (pl tályog, 

amputáció), továbbá laborokat (vérvétel és egyéb mintavétel díjakat). Néhány nyuszinkat a Tatai 

Tappancs Rendelőben és a Chiru-Vet Rendelőben kezeltek.  

 

 



 

8 
 

 

 

NYUSZIKÁINK AZ ÉVBEN 

 

2021-ben a nyitó létszámunk 102 nyuszi volt és 81 nyuszikával zártuk az évet. A 

meglévő 102 pajtás mellé 216-ot vettünk át, így összesen 318 nyuszi volt a gondozásunkban 

2021-ben. Megdöbbentő, hogy a 216-ból 115 az utcán 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. 

Összesen 219 nyuszit gazdásítottunk, nagyon szépen köszönjük mindenkinek az 

örökbefogadást, csodálatos, hogy vannak olyan klassz emberek, akik a mentést választják. A 

mentett állatok nagy hátránya, hogy mivel nem ismerjük az előéletüket, hiába a szuper 

orvosgárda, akikkel szerződésünk van, mégis előfordulnak rejtett problémák, ugyanakkor az 

előnyük, hogy nagy a szívük és hatalmas szeretet és hála van bennük.  

Sajnálatos módon elveszítettünk 16 nyuszit 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 1427 nyuszi került gondozásunkba és 1184-et adtuk örökbe. Erre mi nagyon 

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

hatalmas.  
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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. Ahogy a törpenyuszikákat is szerencsésebb 

karámban vagy szabadon tartani a lakásban (természetesen nyuszibiztossá alakítva), úgy nyilván 

a házikákat sem szabad ketrecbe zárni. Szerencsére azért az előző évhez képest az érdeklődők 

nyitottabbak voltak a házi nyuszikra is.  

   

Kriszti ismét segített bajba jutott mezei nyuszikon. Ebben az évben összesen 80 szopós 

mezei nyuszibaba és nagyobb balesetes vadnyúl került be hozzá. Ebből sikeresen felnevelt és 

repatriált 49 nyuszit és az előző évről bent ragadt 5 nyuszika is visszanyerhette a szabadságát. 

Sajnos a többiek meghaltak és elveszítettünk még 3 nyuszit idén, akik már több éve a 

gondozásunkban voltak. 2021. januárjában 17 vadnyuszi volt Kriszti gondozásában, ebből több 

már ott lakik évek óta. Vannak köztük mozgássérültek, félszeműek. Bekerült egy üregi nyuszi 

is, de egyelőre ő is marad még. Kriszti mindent megtesz a vadnyuszikért, hála neki, egyre jobb 

az életben maradási arány.  
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Hiába a fertőtlenítés és a gondoskodás, Bokodon felütötte a fejét a bordatella mellett a 

pasztörella is („nyuszinátha”). Augusztus végén a helyszínen zárlatot rendeltünk el, nem 

fogadunk ide új nyuszikat, amíg a jelen lévők nem költöznek új gazdihoz. A jelenlévő 35 

nyuszika kb egynegyede a tünetes, a többi szerencsére tünetmentes, viszont hordozó lehet. Így 

azt a döntést hoztuk, hogy őket vagy egykeként vagy párban vihetik el az új gazdik, de 

semmiképpen nem a gazdi meglévő egészséges nyula mellé. Bokodon jelenleg zajlik a 

gyógyszerezés, a tünetes nyuszik külön vannak tartva, szigorú karanténszabályokat betartva.  A 

helyszín több részre van bontva, hogy ne „keveredjenek” a tünetes és a tünetmentes nyuszik. 

István és Péter hatalmas gondoskodással és szeretettel veszi körül a bokodi csapatot.      

   

Mindig vannak „sztárnyuszijaink” - időnként egy-egy nyuszit és történetét jobban 

megszeretitek mint a másikét, hiába van sajnos több beteg nyuszikánk is. Ez évben Valiente 

nyuszikáért drukkoltatok a legjobban, akit bedobtak egy kertbe betegen, lebénult lábakkal. 

Hatalmas rajongás övezi, nem hiába, hiszen a nyuszikába elképesztő erő, élni akarás, hit és 

remény szorult, mi pedig nagyon szeretjük őt és mindent megteszünk érte.  
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Emlékezzünk meg azokról a nyuszikról, akik több hónapot, vagy akár éveket töltenek el 

nálunk, valamiért nem fogadják őket örökbe, akár a méretük miatt, akár a meglévő betegségük 

miatt, majd végül nálunk hajtják örök álomra a fejüket. Ilyen volt például a mi drága Gizi nénink, 

Mercédeszünk, Gombi uraságunk és Rachelünk, akik mind nagyon hiányoznak nekünk.  

Nyugodjanak békében! 

       

 

 

FEJLESZTÉSEINK 

 

Az adó 1%-a és az adományok főleg az állatorvosi költségekre és a nyuszik ellátására 

fordulnak, de azért kisebb fejlesztéseket sikerült végrehajtani. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 

mindenhol tudjunk karanténozni, hiszen az újonnan beérkező nyuszikákat minimum két hétig 

külön kell tartani a régebb óta nálunk lakó társaknál. Nagyon fontos a fertőtlenítés! 

A 17. kerületben, ahol főleg a betegek és a vadak gondozása történik, felújításra került a 

melléképület és a garázs helyisége is. A garázs helyiségét karanténozásra és raktározásra 

használjuk, a melléképületben pedig vadnyuszik élnek. A falak csempézettek, a talaj 

járólapozott, hogy minél hatékonyabban tudjunk fertőtleníteni.  

Bokodon fontos a folyamatos füvesítés és a kinti lakok karbantartása, illetve a kerítések 

javítása. A házak és az udvar időnként teljes átfertőtlenítésre kerül.  

A 21. kerületi helyen felépült egy kis fűthető, árammal ellátott melléképület, ahol 

kényelmesen 8 nyuszika fér el. 
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TERVEINK A JÖVŐBEN 

 

Bízunk benne, hogy a 2022. év sikeresebb lesz mint a 2021. Bár bevalljuk, ha a 2021. 

egészét nézzük, akkor a szuper második félév behozta a borzalmas első félévet, mondhatjuk 1:1 

lett a vége.  

Ez nélkületek nem ment volna! 

Sokat várunk a 2022-től! Szeretnénk örökbe adni az összes bokodi nyuszit, 

szeretnénk meggyógyítani minden nálunk lévő beteg nyuszikát. Szeretnénk, ha lehetnének 

újra rendezvények és ha lehetne még több támogatói termékünk.  

 

 

KÖSZÖNET 

 

Nagyon köszönjük a rengeteg támogatónknak, akik által 22,3 millió Forint gyűlhetett 

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

Nem győzzük 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. Köszönjük, 

hogy ezidáig velünk voltatok 2021-ben és kérünk titeket, hogy ne engedjétek el a kezünket 

továbbra sem. Mi igyekszünk továbbra is odatenni magunkat és megpróbálunk minden tőlünk 

telhetőt megtenni. Reméljük, hogy 2022-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!  

 

Budapest, 2022. február 24. 
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