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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Nyíregyházi Állatpark a várostól 5 km-re a sóstói üdülĘövezetben található, ahol strandfürdĘ,
falumúzeum és egy parkerdĘ nyújt kikapcsolódást az idelátogatóknak. Az Állatpark ebben a
természetes, szinte háborítatlan környezetben kapott helyet egy tölgyerdĘ mélyén. A 30 hektáros
területen világrészek fogadják a látogatókat hogy végigjárhassák a Földet, megfigyelhessék miként
élnek a világ különbözĘ vidékein az állatok. A látogatók az állatpark saját szállodájában, a Hotel
Dzsungelben pihenhetik ki fáradalmaikat.
A parkot 1998-ban hozták létre egy régi szabadidĘpark helyén. A cél az volt, hogy
megĘrizve a természetes környezet adta lehetĘségeket egy olyan állatbemutató jöjjön létre
Magyarországon, ami a modern nyugat-európai állatkertek küldetésének felel meg. Ezért az évrĘl évre
történĘ építkezés fontos szabálya volt, hogy olyan kifutók épüljenek és úgy alakuljon az
állatgyĦjtemény, amely az akkori idĘszak állattartási elveit figyelembe vevĘ az európai sztenderdnek
megfelelĘ élĘhelyet teremt.
Persze évek alatt a zoológiai szakma fejlĘdik, így a park is folyamatos átalakuláson megy át, az
idĘközben elavulttá vált állattartó helyeket igyekeznek modernizálni vagy megszĦntetni. Így tehát a
látogató egy folyamatos megújulást is végigkövethet ha évrĘl évre eljön hozzánk. Nem csak az a fontos
számunkra hogy a gyĦjteményt gazdagítsuk, hanem az is hogy a meglévĘ állatainknak minél jobb
feltételeket teremtsünk.
A sokszínĦ 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 jelentĘs súlyt helyezünk a gyerekek környezttudatos
nevelésére és a fiatal korban kialakítható kapcsolatra az élĘ környezettel. Nagy sikerrel mĦködnek
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:
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-2Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2001. évi LXIV. tv. 5. par. (1.) A kulturális örökség
védelmérĘl

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Magán- és jogi személyek

Közhasznú tevékenységbĘl részesülĘk létszáma:

480,215

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

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

ElĘzĘ idĘszak

0
0

Nem volt cél szerinti juttatás
Összesen:

TárgyidĘszak

0
0

4. VezetĘ tisztségviselĘknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

ElĘzĘ idĘszak

7 560
1 920
9 480

ÜgyvezetĘ
FelügyelĘ bizottsági tagok
Összesen:

TárgyidĘszak

7 560
1 920
9 480

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

ElĘzĘ idĘszak

TárgyidĘszak

1 114 219

1 009 920

3 715
906 488
0

3 691
792 311
0

0
204 016
981 946

0
213 918
972 606

ebbĘl:
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)
ebbĘl:
I. Személyi jellegĦ kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
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429 561
482 328
877 990
850 462
135 034
36 899
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ElĘzĘ idĘszak

L. A szervezet munkájában közremĦködĘ közérdekĦ önkéntes tevékenységet
végzĘ személyek száma (a közérdekĦ önkéntes tevékenységrĘl szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelĘen) (fĘ)

TárgyidĘszak

97

0

6. ErĘforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
ErĘforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

Értéke

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 jellegĦ 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 fĘ]

X

(közérdekĦ önkéntesek száma)

7. KiegészítĘ melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett fĘbb tevékenységek és programok bemutatása
A harminc hektáron több mint ötezer állatot bemutató állatpark - a szakmai zsĦri döntése alapján tizenhat látványosság közül elnyerte az Év Turisztikai Attrakciója címet az országos internetes
szavazáson. Külön öröm, hogy a közönségszavazatok csaknem felét is a Nyíregyházi Állatpark kapta
meg.
Az idei "bébibumm" a fehéroroszlán hármas ikrek születésével kezdĘdött és szinte minden héten ritka
és különleges állatok jöttek világra, jórészt olyan tenyészpároktól, melyek az Európai FajmegĘrzési
Programkeretében élnek a Nyíregyházi Állatparkban.
Többek között perzsa párducok, sárgaszakállas makik és törpevíziló világra jövetelének örülhettek a
gondozók és a látogatók, de megszülettek az ország elsĘ Grévy-zebracsikói és különleges kecskeforma
patásai, a Himalájában Ęshonos Mishmi-takinok utódai is.
Az állatgyĦjteménybe számos új faj érkezett 2017-ben: egy igazi zoológiai különlegesség, a
természetben már kipusztult vietnami szikaszarvas tenyészcsapatot (Cervus nippon pseudaxis)
Nyíregyházán láthatja a közönség. A ritka patás a természetbĘl az 1960-as években tĦnt el az
orvvadászat és természetes élĘhelyük pusztulása miatt, napjainkban csak a védett természetvédelmi
területeken és állatkertekben fordul elĘ.
A park nemzetközi összefogás keretében próbálja a kihalás szélére sodródott állatfajokat megmenteni
és szaporítani, így az európai tenyészprogramok keretében számtalan állathoz érkezett már pár.
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft
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A 2015-ben Németországból érkezett tojókhoz egy újabb nĘstény és egy hatalmas hím állat érkezett
Hollandiából. Mivel az andoki kondor monogám állat, a hím a három nĘstény közül fogja kiválasztani
leendĘ társát. A ritka faj gondozói folyamatosan figyelik a madarak viselkedését és minden hónapban
más-más tojóval kerül közös röpdébe az igen jó genetikai értékekkel bíró hím. A hím nélkül maradt
tojók újabb állatkertbe kerülnek majd, ám addig az ide látogatók négy egyedet láthatnak ebbĘl a
rendkívül ritka és kevés helyen bemutatott fajból.
A park komoly nemzetközi szakmai sikereket ért el azzal, hogy az Európai Állatkertek Szövetségének
és az Európai Akváriumok Szövetségének vezetĘ testületei mellett már az Európai Állatkertek
medvékkel foglalkozó tanácsadó bizottságába is delegál szakmai képviselĘt. Idén szeptembertĘl a park
zoológiai osztályvezetĘje koordinálja a Föld legnagyobb erszényes állatának, a vörös óriáskengurunak
az európai törzskönyvét is.
Az állatpark emellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a kihalófélben lévĘ állatok élĘhelyén kívüli
fajmegĘrzésére, jelenleg összesen hetven, kipusztulás szélén álló fajt szaporítanak. A természetben
veszélyben lévĘ, nemrégen felfedezett gibbonfaj, az északi barnaarcú gibbonon pedig annak eredeti
élĘhelyén, Vietnam és Laosz dzsungeleiben próbál meg szakembergárdával és jelentĘs anyagi forrással
segíteni
A park évek óta tartó szemléletformáló, oktató tevékenységgel, éves erdei iskolával és nyári táborral,
valamint különbözĘ rendezvényekkel próbálja bemutatni az állat- és növényvilág sokszínĦségét a
kisebbek számára, valamint évrĘl évre fontos karitatív tevékenységet is folytat.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. Önkormányzati mĦködési támogatás
Támogatási program elnevezése:

Önkormányzati mĦködési támogatás

Támogató megnevezése:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás idĘtartama:

2017. év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

40,000
-ebbĘl a tárgyévre jutó összeg:

40,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

40,000

-tárgyévben folyósított összeg:

40,000

visszatérítendĘ
vissza nem térítendĘ

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
40,000

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft

40,000
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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 idĘtartama:

2017. év

Támogatás összege (1000HUF)

3,691
-ebbĘl a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendĘ
vissza nem térítendĘ

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

3,691

Felhalmozási:
Összesen:

3,691

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatás a Park oktatási tevékenységéhez került felhasználásra.
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