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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A 2021-es esztendő Állatparkunk életében bizonyára emlékezetes lesz, hiszen több olyan kis állat is 

született, amelyre a parkunk 25 éves fennállása alatt még nem volt példa. 

 

Nem túlzás azt mondani, hogy évtizedek óta várták a gondozóink az Afrikában honos ezüstös 

szarvascsőrű (Bycanistes brevis) madarak szerelmét, ami idén beteljesedett és 2021 nyarára kikelt 2 

fióka, a hím madár által gondosan befalazott odúban. 

 

De sikeres volt a skarlát íbiszek násza is, mint ahogy a világ legnagyobb galambja, a Viktória 

koronásgalamb pár is felnevelt egy fiókát. 

 

Az év nehezen indult, hiszen április 30-ig zárva volt a park és állatkerti szállodáink sem fogadtak 

vendéget, de májustól aztán fokozatosan megindult az érdeklődés az ország egyik legnagyobb 

turisztikai attrakciója iránt. 

 

Július és augusztus rekord számú vendéget hozott, soha ennyien nem voltak még nyáron az 

Állatparkban, így év végére 420 ezer vendégnek örülhettünk. 

 

Egy állatkert mindig formálódik, szépül és átalakul. Tavasszal az India Házzal indítottuk a szezont. Itt 

az indiai páncélos rinocéroszok (Rhinoceros unicornis) tenyészegyedek kerültek bemutatásra, de 

kialakítottuk az Indiai-óceán partvidékének jellegzetes mangrove mocsarait is. Az India Ház 

látványossága a feketefoltos szirticápa (Carcharhinu melanopterus) kolónia élőhelye, de itt látható a 

ZOO különleges teknős gyűjteménye és a rendkívül ritka himalájai papagáj (Psittcaula himalayana) pár. 

 

Nyáron megnyílt a Madagaszkár ösvény is, ahol az afrikai sziget érdekes állatvilágából néhány 

emblematikus faj került bemutatásra, úgymint a vörös vari (Varecia rubra) és a vázapapagáj 

(Coracopsis vasa) . 

 

Nagy volt a sürgés forgás az állatszállítások terén is. Zsiráfot adtunk Csehországnak, orrszarvút 

Veszprémnek, elefántot Győrnek, de számos új állat érkezett, némely közülük igen ritka mint a 

varacskos (Phacochoerus africanus) és ecsetfülű disznó (Potamochoerus porcus), fehér farkas (Canis 

lupus arctos) és Liszt-majmocska (Saguinus oedipus). 

 

Igazi karácsonyi ajándék volt, a kanári szigeteki Loro Parkból kapott 2 növendék zebracápa ( 

Stegostoma fasciatum). 

 

Magyarország kormánya a Modern Városok Program keretén belül az ország legnagyobb vidéki 

állatkerti fejlesztését finanszírozta meg, így ebben az évben elindulhatott az Európában is egyedülálló 

interaktív állatbemutató építése, ami a Jégkorszak nevet viseli és több mint 2 hektáron mutatja majd be 

a sarkok élővilágát. A beruházás hatalmas ütemben halad, hiszen már jövő ősszel át kell adni az első 

élőhelyeket. 

 

Szép szakmai sikerek és számos díj is gazdagította idén a Nyíregyházi Állatpark elismeréseit. 
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Gajdos László igazgató lett a Magyar Állatkertek Szövetségének elnöke, 

 

Dr. Papp Endre igazgatóhelyettest választották az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének 

alelnökének, és 3 európai fajmegmentési program irányítását kapták meg a nyíregyházi szakemberek. 

 

A vendégelégedettségek alapján 9.7 pontszámot ért el -több platformon -nem csak az Állatpark hanem a 

tematikus állatkerti szállodája is a Hotel Pangea, amely tavasztól őszig telt házzal működött. A park 

munkatársai remélik, hogy 2022 tavaszától ismét sok családnak szereznek örömet, mert a Nyíregyházi 

Állatpark jövőre is újdonságokkal várja a szezont. 

 

 

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 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 420,000 

 

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 Tárgyidőszak 

Nem volt cél szerinti juttatás 0 0 

Összesen: 0 0 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Ügyvezető 9 720 11 040 

Felügyelő bizottsági tagok 2 970 3 454 
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Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Összesen: 12 690 14 494 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 12 690 14 494 

B. Éves összes bevétel 1 454 125 1 705 468 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 9 984 11 195 

D. Közszolgáltatási bevétel 808 926 790 795 

E. Normatív támogatás 0 0 

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

támogatás 0 4 913 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 635 215 898 565 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 369 426 1 698 804 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 629 503 741 346 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 940 067 1 164 442 

K. Adózott eredmény 83 692 6 664 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

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

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 

 

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 
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 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

(közérdekű önkéntesek száma)     

 


