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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Nyíregyházi Állatpark a pandémia ellenére is szép szezont zárt 2020-ban.
A Nyíregyházi Állatpark, mely 2015-ben és 2018-ban elnyerte Európa legjobb állatkertje címet,
rendkívül különleges állatgyűjteménnyel rendelkezik. Nem véletlen tehát, hogy Magyarország
leglátogatottabb vidéki turisztikai látványosságába, 2020-ban is 400.000 vendég érkezett.
A parkot a legek állatkertének is nevezik, hiszen egy olyan különleges, semmi máshoz nem
hasonlítható hangulatot áraszt, amit szinte elképzelni sem lehet, érdemes személyesen megtapasztalni.
A 30 hektáros tölgyerdőben az itt élő közel 5000 állat természeteshez közeli társas kifutókban látható,
földrészenkénti csoportosításban.
A vendégeknek igazi Föld körüli kirándulás az a nap, vagy sokak számára 2-3 nap is, amit a
Nyíregyházi Állatparkban töltenek.
Az állatkert feladata elsősorban az, hogy megmutassa az idelátogatóknak, milyen gazdag és sokszínű az
állatvilág. Sok állatnak az állatkert az utolsó menedéke, ahol nemzetközi összefogás keretében
próbálják a kihalás szélére sodródott állatfajokat megmenteni és szaporítani.
A 2020-as esztendő a nagymacskák éve volt, hiszen többek között fehér oroszlán hármasikrek, normál
színű négyesiker oroszlánok és a rendkívül nehezen szaporodó Geoffroy macska is utóddal
örvendeztetett meg minket.Ez utóbbi azért is fontos, mert természetvédelmi szempontból a parknak
nagy jelentősége van, mivel a kihalófélben lévő fajoknak megvan a lehetőségük arra, hogy nyugodt
körülmények között fejlődjenek, szaporodjanak.
A Nyíregyházi Állatpark az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA: European
Association of Zoos and Aquaria) tagjaként részt vesz több mint 100 fajmegmentési, tenyésztési
programban; többek között nagy sikerrel szaporodik az afrikai elefánt, a kihalás szélére sodródott bali
seregély, az indiai orrszarvú vagy a szibériai tigris. A Föld legnagyobb erszényes állata a vörös
óriáskenguru európai törzskönyvi programjának koordinátora és a csontoshalak bizottságának vezetője
is a Nyíregyházi Állatpark dolgozója.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Állat- és növényfajok bemutatása
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Állat- és növényfajok bemutatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2001. évi LXIV. tv. 5. par. (1.) A kulturális örökség
védelméről, 1996.évi LIII.tv.53.§.(1), 64.§.(2.) A
természet védelméről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Magán- és jogi személyek
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-2Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

400,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Továbbra is Magyarország legjobb és leglátogatottabb vidéki állatkertje vagyunk. A látogatók száma
magasabb, mint az előző évben. Jelentősen hozzájárulunk a térség, illetve a város turisztikai
vonzerejének növeléséhez.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Nem volt cél szerinti juttatás

0
0

Összesen:

Tárgyidőszak

0
0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Ügyvezető

9 000
1 920
10 920

Felügyelő bizottsági tagok
Összesen:

Tárgyidőszak

9 720
2 970
12 690

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

Tárgyidőszak

1 740 061

1 450 093

3 349
1 135 997
0

9 984
808 926
0

0
600 715
1 494 909

0
631 183
1 365 394

741 098
1 064 879
191 563

629 503
940 067
83 692

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

(közérdekű önkéntesek száma)
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