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Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A Nyíregyházi Állatpark a várostól 5 km-re a sóstói üdülőövezetben található, ahol strandfürdő, 

falumúzeum és egy parkerdő nyújt kikapcsolódást az idelátogatóknak. Az Állatpark ebben a 

természetes, szinte háborítatlan környezetben kapott helyet egy tölgyerdő mélyén. A 30 hektáros 

területen világrészek fogadják a látogatókat hogy végigjárhassák a Földet, megfigyelhessék miként 

élnek a világ különböző vidékein az állatok. A látogatók az állatpark saját szállodájában, a Hotel 

Dzsungelben pihenhetik ki fáradalmaikat. 

 

A parkot 1998-ban hozták létre egy régi szabadidőpark helyén. A cél az volt, hogy megőrizve a 

természetes környezet adta lehetőségeket egy olyan állatbemutató jöjjön létre Magyarországon, ami a 

modern nyugat-európai állatkertek küldetésének felel meg. Ezért az évről évre történő építkezés fontos 

szabálya volt, hogy olyan kifutók épüljenek és úgy alakuljon az állatgyűjtemény, amely az akkori 

időszak állattartási elveit figyelembe vevő az európai sztenderdnek megfelelő élőhelyet teremt. 

Persze évek alatt a zoológiai szakma fejlődik, így a park is folyamatos átalakuláson megy át, az 

időközben elavulttá vált állattartó helyeket igyekeznek modernizálni vagy megszűntetni. Így tehát a 

látogató egy folyamatos megújulást is végigkövethet ha évről évre eljön hozzánk. Nem csak az a  fontos 

számunkra hogy a gyűjteményt gazdagítsuk, hanem az is hogy a meglévő állatainknak minél jobb 

feltételeket teremtsünk. 

 

A sokszínű állatvilág több mint 500 faja, és több mint 5000 egyede él itt, melyek között olyan 

különlegességekkel találkozhatnak látogatóink, mint a fehér tigris, az afrikai elefánt, a komodói 

sárkány, az indiai orrszarvú, a jegesmedve, a homoki tigriscápa, és a nyugati síkvidéki gorilla. Több, 

mint 50 fajmegmentési program részeseként sikeresen szaporodik nálunk többek között a zsiráf, a 

lisztmajmocska, a borneói orangután, a bali seregély és a szibériai tigris. 

 

Munkatársaink folyamatosan jelen vannak a nemzetközi zoológiai vérkeringésben. Fontos kapcsolatot 

ápolunk az Indonéz Erdészeti Minisztériummal, maláj és indonéz állatkertekkel. Több szakmai 

szervezet irányítótestületében résztveszünk és folyamatosan jelenik meg csapatunk valamelyik tagjának 

publikációja szakmai kiadványokban. 

 

Ma már persze az állatkert nem csak a bemutatásról a szórakozásról, a kikapcsolódásról szól, így a 

szorosan vett szakmai munka mellett jelentős súlyt helyezünk a gyerekek környezttudatos nevelésére és  

a fiatal korban kialakítható kapcsolatra az élő környezettel. Nagy sikerrel működnek nyári tábraink és 

erdei iskola programjaink ill. az állatbemutatók amikor is az állatok is egy fontos tréningen esnek át, 

uyganakkor az emberek számára is fontos üzenetek közvetítése történik meg a bemutatók során. 

 

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 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Magán- és jogi személyek 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 480,104 
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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 Tárgyidőszak 

 0 0 

Összesen: 0 0 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Ügyvezető 7 560 7 560 

Felügyelő bizottsági tagok 1 610 1 920 

Összesen: 9 170 9 480 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 916 567 1 114 219 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 3 124 3 715 

D. Közszolgáltatási bevétel 754 642 906 488 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 158 801 204 016 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 791 485 981 946 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 363 002 429 561 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 760 268 877 990 

K. Tárgyévi eredmény 123 412 135 034 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 97 
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  

 Igen Nem Értéke 

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)       

 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Átadtuk az Andok kalandokat - igen impozáns állatgyűjteménnyel -, a kis panda ikrek és fehér oroszlán 

mellett több száz kis állat született, bővült a szálláskínálatunk, hiszen Állatparkunk üzemeltetésébe 

került a Sóstói erdő szélén található Ózoon Hotel is és több mint 480.000 látogató nézte meg a 20 éves 

Nyíregyházi Állatparkot. Nem csak az Európai Állatkertek Szövetsége hanem az Európai Akváriumok 

vezető testületébe is a Nyíregyházi Állatpark szakemberei képviselik a magyar állatkerteket. 

 

Akik jártak már a Nyíregyházi Állatparkban, azok nem csodálkoznak azon, hogy minden évben 

újdonság várja a vendégeket. Idén, a tavaszi nyitány első nagy látványossága, az Andok Kalandok 

átadása volt. A Sóstó-projekt részeként, csaknem 400 millió forintos állami forrásból felépített 

állatbemutatót és a hozzá tartozó függőhidakról sétálva nézhetik meg többek között a jaguárokat, a 

pápaszemes medvéket, a tapírokat, a vikunyákat, az alpakát, a feketenyakú hattyúkat és az ormányos 

medvéket, a létesítményben kialakított inka templomban pedig az Andok egykori indián őslakosainak 

kultúrájával ismerkedhetnek meg a látogatók. A fák koronaszintjén kanyargó, hat kifutót összekötő 

függőhidakba több száz méter hálót, több ezer méter kötelet és acélhuzalt építettek be. Az épület 

közelében kapott helyett a nagy kondorkeselyű-röpde is. 

Idén is szép számmal volt szaporulat, összesen 175 állatcsemete látott napvilágot. Az idei év 

legnagyobb sztárja a kis fehér oroszlán volt, de óriási érdeklődés követte a kis panda ikerpár fejlődését 

is. 
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7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. Önkormányzati működési támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: Önkormányzati működési támogatás  

Támogató megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés X 

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016. év  

Támogatás összege  (1000HUF)  85,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 85,000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 85,000 

 -tárgyévben folyósított összeg: 85,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 85,000 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 85,000 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az Önkormányzattól kapott működési támogatást a közüzemi díjak költségére és egyéb az Állatpark 

fenntartásához szükséges anyagköltség kifizetésére használtuk. 

7.2.2. SZJA 1%-ból kapott támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: SZJA 1%-ból kapott támogatás  

Támogató megnevezése: Magánszemélyek  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016. év  

Támogatás összege  (1000HUF)  3,715 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 3,715 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 3,715 

 -tárgyévben folyósított összeg: 3,715 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő X 

 vissza nem térítendő  

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  
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 Dologi: 3,715 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 3,715 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A magánszemélyek által a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlott összegét a takarmányköltség egy 

részének fedezésére költöttük. 

 


