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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Nyíregyházi Állatpark, mely 2015-ben és 2018-ban elnyerte Európa legjobb állatkertje címet,
rendkívül különleges állatgyűjteménnyel rendelkezik, 500 faj 5000 egyede tekinthető meg,
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.
A sarkvidék nagy kedvencei a jegesmedvék, akik üvegfalú medencéjüket előszeretettel használják,
valamint a gyűrűsfarkú és sárgaszakállas makik is, akik között vendégeink szabadon sétálhatnak.
Vitathatatlanul nagy közönségsiker az oroszlánfókák látványos show-ja, amit főszezonban naponta
láthat a nagyközönség, csakúgy mint a színpompás papagájok bemutatóját.
A nagy érdeklődésre való tekintettel egy héten kétszer élményt jelent az Ócenárium 500.000 literes
akváriumában a cápaetetés, ahol a több mint 2 méter hosszú homoki tigriscápák reggelijét kísérhetik
figyelemmel az üvegfolyosóban a park látogatói.
Az Óceanárium fölött található az Esőerdő ahol nem csak a komodói varánuszok mutatkoznak be, de a
függőhídon bepillanthatunk a borneói-orangután család életébe, éppúgy mint a Félelem barlangjába
vagy az ázsiai hüllők birodalmába.
Egyedülálló az Afrika panoráma, ahol egy hangulatos bambuszhídon sétálva tekinthetik meg a fekete
kontinens jellegzetes patásait. A zsiráf család mellett számos ritkaság is bemutatásra kerül, mint a
fekete lóantilop vagy a grevy-zebra. Igazi kuriózum az ország egyedüli afrikai elefánt családja is, ahol
már harmad ízben született borjú és a kis panda család, ahol két kölyök felcseperedést is figyelemmel
kísérhetik csak úgy mint a gorillák mindennapjait.
A park minden évben új látványelemeket felvonultató kifutókat mutat be. A különleges hangulatú DélAmerikai állatbemutatóban az Andok-kalandokban, az emberek a fák korona szintjén kanyargó
függőhidakról nézhetik a tapírokat, jaguárokat és az Új világ jellegzetes teveféléit is, míg a Viktória ház
a különleges külsejű élőlényeket vonultatja fel, mint a sörényes hangyászt vagy a csupasz turkálót.

Az állatkert feladata elsősorban az, hogy megmutassa az ide látogatóknak, 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.
Természetvédelmi szempontból a parknak nagy jelentősége van, mivel a kihalófélben lévő fajoknak
megvan a lehetőségük arra, hogy nyugodt körülmények között fejlődjenek, szaporodjanak.
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Association of Zoos and Aquaria) tagjaként részt vesz 76 fajmegmentési, tenyésztési programban;
többek között nagy sikerrel szaporodik az afrikai elefánt, a kihalás szélére sodródott bali seregély, vagy
az indiai orrszarvú és a szibériai tigris. A Föld legnagyobb erszényes állata a vörös óriáskenguru
európai törzskönyvi programjának koordinátora pedig nyíregyházi.
A park a ritka és veszélyeztetett fajok mellett, fontos feladatának tartja az oktató és nevelő munkát. A
kert gyűjteményével páratlan lehetőséget nyújt a tanulni vágyóknak, hisz nem csak a hazai állatvilágot,
hanem valamennyi kontinens állatvilágát bemutatja, ezzel megteremtve a választható témák
sokszínűségét.
Számos program közül választhatnak az oktatási intézmények is; a nyári zoo-suli táborban 800 gyermek
kukkant be a kulisszák mögé, míg a fogyatékkal élők számára speciális foglalkozások várnak.
A különleges programok mellett- mint a fókashow vagy papagáj bemutató- a legnagyobb érdeklődést a
maki erdő övezi, ahol a bátrabb vendégek félmajmok között sétálhatnak.

Az élményt teljessé teszi a park 3 állatkerti szállodája, a két csillagos Hotel Dzsungel, a három csillagos
Ózoon Hotel valamint a négy csillagos Hotel Pangea-a dínó hotel-, ami egyedülálló módon azoknak a
vendégeknek nyújt kikapcsolódást, akik szeretnek állatok között lenni, napestig állatkertben sétálni,
hallani a pávák rikoltozását, a gibbonok szerelmes énekét vagy a fókák sajátos ugató hangját.

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:

550,000

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
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Előző időszak

Tárgyidőszak

0
0

Nem volt cél szerinti juttatás
Összesen:

0
0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

7 560
1 920
9 480

Ügyvezető
Felügyelő bizottsági tagok
Összesen:

Tárgyidőszak

8 520
1 920
10 440

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

1 009 920

1 364 232

3 691
792 311
0

3 391
1 032 841
0

0
213 918
972 606

0
328 000
1 263 049

482 328
850 462
36 899

623 379
1 006 076
100 062

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)

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]
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Igen
Nem
(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
A szabolcsi megyeszékhely alig 22 éves múltra visszatekintő turisztikai látványossága ma már nem
csak szakmai körökben ismert az országhatárokon túl is. Idén másodszor nyerte el az Európa legjobb
állatkertje címet, és 550.000 látogatójával Magyarország leglátogatottabb turisztikai attrakciói közé
tartozik.

A régió elsőszámú turisztikai látványossága a Nyíregyházi Állatpark, ahova Magyarországon szinte
minden megyéjéből érkeznek érdeklődők, de többszázezer a szlovák, lengyel, román, ukrán és nyugateurópai turista is.
A parkot, a legek állatkertjének is nevezik, hiszen a 35 hektáros tölgyerdőben élő 5000 állat,
természeteshez közeli kifutóban látható. Ahol csak lehet, a rácsok helyett, csupán szárazárok vagy
vizesárok választja el a vendégeket az állatoktól, hogy aki ide betér, valóban úgy érezze, vadregényes
tájakon kalandozik. A természeteshez közeli tágas kifutókban igen jól érzik magukat az állatok, így
idén is szép számmal volt szaporulat, összesen 199 állatkölyökkel gazdagodott a SóstóZoo.
Egy kis zsiráf születésével kezdődött a 2018-as bébi bumm és a folytatás sem volt szenzáció mentes,
hiszen nyár elején már harmadszor született afrikai elefántbébi Nyíregyházán és néhány hónapra rá a
világ egyik legritkább és legveszélyeztetettebb állatfaja, az indiai páncélos rinocérosz örvendeztette
meg kicsinyével a park dolgozóit és a látogatókat.
A teljesség igénye nélkül említsük meg hogy kispandák, vörös varik, zászlósfarkú gereza, vörös
óriáskenguru, amerikai és európai bölény és a természetben már kipusztult vietnámi szikaszarvas
borjak is születettek.
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-5Évek óta tartanak szemléletformáló, oktató tevékenységet. Az éves erdei iskolában és a közkedvelt
nyári táborban többezer gyermek vett részt. A zoopedagógiai foglalkozások és a jeles napok is-mint a
Vadvilág
Világnapja
vagy
az
Állatok
Világnapjanagy
sikerrel
zajlottak.
Ráadásul idén került bemutatásra a Nyíregyházi Állatparkról szóló rajzfilm is-a Mancsra mancs-,
melynek már három epizódját is megtekinthetik a legkisebbek, míg az olvasni tanulók a park első
ismeretterjesztő mesekönyvét- a Medvés könyvet-lapozgathatják.
Óriási érdeklődéssel zárult az őszi " Ez a te napod" rendezvény is, ahol fogyatékkal élőket és
családjaikat látták vendégül egy teljes napon át- csakúgy mint a karácsony előtti adománygyűjtő nap,
ahol 20 családsegítő szervezetnek 20 teherautónyi adományt gyűjtöttünk. Ezen a napon, bárki 100Ft-os
belépőjegy megvásárlásával látogathatta a parkot, ha vitt valami adományt a rászorulóknak. Idén több
mint 9000 adakozni vágyó érkezett hozzánk, így mindenkinek jutott valami a karácsonyfa alá.
Nyíregyháza város igyekszik támogatni a park fejlesztését, így Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programos (TOP) forrásból megépült az új látógatócentrum és ökológiai sétaút, valamint az új
hópárduc kifutó.
A Modern Városok Program keretében felépült Magyarország egyetlen magas komfortfokozatú
állatkerti szállodája a Hotel Pangea, ami néhány hónapos működése után már elnyerte az év szállodája
verseny különdíját.

Komoly szakmai elismerésben is részesült a park 2018-ban, Európa legjobb állatkertje lett Anthony
Sheridan független állatkerti elemző szervezete által készített felmérés alapján.
Anthony Sheridan 29 ország 126 állatkertjét vizsgálta meg, mintegy negyven szempont alapján mint pl.
a fajmegőrzés, az állatkerti oktatás minősége, valamint a jövedelmezőség és szervezeti működés. Extra
pontokat kapott a park például új állatházak és állatkifutók létrehozásáért, a hatnyelvű információs
táblák kihelyezéséért, a kiemelkedő oktatási tevékenységért, de botanikában, erőforrás-gazdálkodásban
és információközlésben egyaránt kiemelkedő volt a többi európai kerttel összehasonlítva.
A jövő év végén, a Modern Városok Program keretén belül további fejlesztések megkezdése várható,
így például elindulhat a Jégkorszak project, mellyel a térség egyedülálló látványosságává válhat a
Nyíregyházi Állatpark.

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
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más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.év.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

40,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

40,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

40,000

-tárgyévben folyósított összeg:

40,000

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

40,000

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

40,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatás a munkabérek és bérjárulékok finanszírozására lett felhasználva.

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:

2018.év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

3,391
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

3,391

-tárgyévben felhasznált összeg:

3,391

-tárgyévben folyósított összeg:

3,391

visszatérítendő
vissza nem térítendő

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 lett felhasználva.
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