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1. Vezetői összefoglaló 
 

Nyíregyháza felismerte azt, hogy idegenforgalmi fejlődésének fenntartását, az elért 

eredmények fokozását, nemzetközi és hazai versenyképességének és vonzerejének növelését 

nagymértékben segítheti az idegenforgalom szereplőinek új minőségű, hatékonyabb, 

szélesebb alapokon nyugvó szervezeti együttműködése, ezért Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit 

Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2009-ben létrehozta a Turisztikai Desztináció Menedzsment 

(TDM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t.  

 Az idegenforgalomban működő vállalkozások és a csatlakozó önkormányzatok a 

Nyírség Turizmusáért Egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését 

és biztosítják a széles szakmai legitimitást.  Az egyesületben a turizmus valamennyi jelentős 

ágazata képviselteti magát: így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók üzemeltetői, 

egyéb turisztikai szolgáltatások, oktatási intézmények, civil és szakmai szervezetek. Az 

egyesületnek tagja Nyírbátor, Máriapócs, Nagykálló, Apagy, Ajak, Levelek és Kállósemjén 

önkormányzata is. 

A Nyíregyházi TDM szervezet elsődleges célja a fenntartható és versenyképes 

turizmus megteremtése a desztinációban, annak népszerűsítése, a turisztikai bevételek 

növelése, a terület imázsának erősítése, a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának 

bemutatása és a turizmusfejlesztés. 

A TDM jövőképe szerint Nyíregyháza és térsége még sikeresebb turisztikai célpont 

lesz. Ennek eléréséhez a következő prioritásokat jelöltük ki: a versenyképesség növelése, a 

minőségi turizmus fejlesztése, intenzívebb marketing-tevékenység végzése, a turizmus 

jövedelemtermelő képességének növelése; minőség, innováció, egyediség.  

2013-ban elsődleges volt számunkra a korábbi évek szakmai munkájának folytatása, 

további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak bővítése. Nagyon fontos 

feladatunk volt a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon 

való részvételüknek és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok 

kialakítása, piacra vitele, a marketing munka összehangolása.  

A célok eléréséhez és a feladatok teljesítéséhez hozzájárult az Új Széchenyi Terv 

Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszere keretében 2011-ben elnyert 42 348 215 

Ft támogatás 2013-ra eső része. A megvalósításhoz Nyíregyháza önkormányzata 7 473 214 Ft 

önrészt biztosított. „A nyíregyházi székhelyű TDMSZ továbbfejlesztése a turisztikai 
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desztináció versenyképességének növelésére” elnevezésű projekt 2013. december 31-ig 

tartott. 

A rendelkezésre álló összegből ebben az évben megújult Nagykállóban a harangodi 

információs pavilon. Hiánypótló volt a Tour Guide rendszer bevezetése: a korszerű technikát 

alkalmazó interaktív útikönyv és audioguide, egy navigációs rendszer alapú termék, amelyet a 

magyar nyelvű vezetés mellett immár két idegen nyelven is elérhetnek a turisták. A szakmai 

tudás megújítása és fejlesztése érdekében a TDM tagok számára belföldi tanulmányút 

lebonyolítására is lehetőség nyílt.  

 Ebben a pályázatban is, csak úgy, mint az elsőben jelentős részt képviselt a 

marketingkommunikációs tevékenység: a desztinációt bemutató többnyelvű DVD kisfilm 

készült, utazás kiállításokon vettünk részt, Lengyelországból érkező szakembereket fogadtunk 

egy study tour keretében. 

 Újabb feladatok megvalósítása érdekében pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) „a Nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására”. A pályázattal elnyert összeg 1 386 478,- Ft. A 

támogatás intenzitása 52 %, összköltsége 2 641 600,- Ft. 

2013. decemberében a Nyíregyházi Főiskolával és a Nyírségi Szakképzés-szervezési 

Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel közösen adtuk be a TÁMOP-4.1.1.F/2013 azonosító számú 

„A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése” c. pályázati felhívásra 

pályázatunkat, melynek elbírálása még folyamatban van. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit 

Kft. által a megpályázott összeg 39 689 890 Ft, melynek támogatási intenzitása100 %-os. 

A pályázati feladatok megvalósítása mellett szervezetünk foglalkozott tervezéssel, 

szervezet és hálózatfejlesztéssel, turisztikai termék-, szolgáltatás- és kínálat-fejlesztéssel, 

marketinggel, értékesítés-ösztönzéssel, kommunikációval, infrastruktúra fejlesztéssel, 

partnerség és szemléletmód kialakítással, érdekképviselettel. 

A TDM munkaszervezete 2013-ban 4 főből állt: egy TDM menedzser, egy TDM 

pályázati-pénzügyi szakmai asszisztens, egy Front Office menedzser és egy turisztikai 

ügyintéző dolgozott a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazottjaként. A nyári 

főszezonban 3 hónapra ez a létszám egy részmunkaidős dolgozóval bővült a nyári folyamatos 

nyitva tartás miatt. A szakmai munkát segítette egy turizmus szakértő és a Nyíregyházi 

Főiskola KTI Európai, Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája gyakorló diákjai.  
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A folyamatos feszes munka számos eredményt és sikert hozott. Kiemelkedő 

jelentőségű volt az ország legnagyobb utazás kiállításán történő megjelenés megszervezése és 

lebonyolítása. A budapesti Utazás Kiállítás belföldi díszvendége volt Nyíregyháza, amelyen 

egyedi standdal, újszerű arculattal jelent meg a város, meglepő sikert aratva a látogatók 

körében. A hétvégi családi napokon teltházzal működött a stand. A díszvendégség kapcsán 

számos tudósítás, cikk és interjú jelent meg a városról az országos médiában, ezzel is erősítve 

imázsát és hírnevét. 

A szakma elismeréseként májusban ismét az országos figyelem központjába kerültünk, 

ugyanis Nyíregyháza adott otthont a IX. Országos TDM konferenciának. A rendezvényen 

több mint száz szakember vett részt Magyarországról, illetve a határon túlról. 

A turisták elérése érdekében számos marketing akciót bonyolítottunk. Jelentős volt a 

négy hónapon át tartó óriásplakát kampány Budapesten, mely idő alatt az autópályák fő be-és 

kivezető szakaszain magnum (56 nm2 felületű óriásplakát) és normál méretű óriásplakátok 

kerültek kihelyezésre. A külföldi vendégérkezések növelése érdekében a szomszédos 

országokban és Lengyelországban folytak kampányok. Márciusban polgármester úr 

vezetésével találkoztunk Rzeszów város vezetőivel és turisztikai szakembereivel, júniusban 

pedig Krakkóban zajlott hasonló esemény. Az együttműködésnek köszönhetően 

megduplázódott a lengyel beutazó forgalom és a lengyel vendégéjszakák száma.  

A kampányok meghozták az eredményt, ezt tükrözik a KSH december végéig lezárt 

előzetes adatai, amely szerint Nyíregyházán a külföldi vendégéjszakák száma az előző évhez 

képest 33 %-kal növekedett. A belföldi vendégéjszakák az elmúlt év azonos időszakához 

képest 30 %-kal nőttek. Ez átlagosan 30,9 %-os növekedést jelent a vendégéjszaka számban 

(Összesen 157 803 vendégéjszakát töltöttek el a vendégek 2013-ban Nyíregyházán).  

A turista forgalom növekedésének köszönhetően nőtt az idegenforgalmi adó bevétel is, 

a tavalyi év azonos időszakához képest 62 %-kal. 2013-ban 41 267 e. Ft idegenforgalmi adót 

fizettek be a város szálláshelyi, amelyhez az állam további 61 900 e. Ft támogatást nyújt. 

(Minden 1 Ft IFA bevételt az állam 1,5 Ft-tal támogat).Ez azt jelenti, hogy 2014-ben már több 

mint 100 millió Ft-tal hozzájárul a turizmus az adóbevételekhez. A bevételekben jelentkezik a 

nyár elején bevezetett egységes vendégkönyv és szálláshely táblarendszer alkalmazása is. 

Ennek hatására a szálláshelyadók fokozottan figyelnek az idegenforgalmi adó beszedésére és 

befizetésére. 

A 2013. év egyik legnagyobb eredménye számunkra, hogy a város elnyerte „Az év 

feltörekvő turisztikai települése 2013” díjat a szállás.hu weboldalon, az ország 

leglátogatottabb szálláshelyeit tömörítő oldal versenyén. A megmérettetésen 850 település állt 
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szemben egymással, az 50 ezer szavazó közül a legtöbben Nyíregyházára voksoltak. Azt is 

vizsgálták a versenyben, hogy melyik volt az a város, ahová a legtöbb szállásfoglalás érkezett az 

oldalon keresztül. A végső sorrend 150 ezer értékelés, 50 ezer szavazat és a szakmai zsűri 

véleménye alapján alakult ki. Ezek az eredmények abszolút piaci mérőszámokat jelentenek. 

 A társaság 2013. évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: A társaság bevételei 2013-

ban szolgáltatás nyújtásból (6.534 eFt) és egyéb bevételekből származott. Az ÉAOP 2.1.3 

azonosító számú pályázatokhoz kapott támogatás (22.359 eFt), továbbá a Nyíregyháza Megyei 

Jogú Várostól rendeletben meghatározott turisztikai támogatást (28.000 eFt) kapta, valamint 

kapott kamatokból volt (8 eFt) bevétel. A pályázathoz kapcsolódó támogatás egy része időbeli 

elhatárolásra került. 

A társaság mérlegét vizsgálva megállapítható, hogy az eszközök állománya  

(30.124 eFt) az előző évhez képest csökkent, melyet a pénzeszközök pályázati programnak 

megfelelő kifizetésekből adódó csökkenése eredményezte (előfinanszírozott pályázati program 

keretében). A befektetett eszközök állományi csökkenése a terv szerinti értékcsökkenés 

eredménye. Készletek 176 e Ft, követelések (általános forgalmi adó) 1.682 e Ft, pénzeszközök 

4.202 e Ft. A saját tőke állomány 2013. évben 5.249 eFt, a mérleg szerinti eredmény értékével, 15 

e Ft-tal növekedett. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 11 %, a 

tárgyévben 17 %. A kötelezettségek állománya az előző évben 0 Ft volt, 2013-ban 2.405 e Ft. A 

társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A passzív időbeli elhatárolások állománya 

(22.470 eFt) a bázisévhez képest csökkent, a halasztott bevételek értékéből adódóan. 

A társaság eredmény kimutatását vizsgálva megállapítható, hogy 2013. évben az összes 

bevétel 56.901 eFt volt. A társaság nettó árbevétele (6.534 eFt), egyéb bevételek 50.359 e Ft, a 

pénzügyi műveletek bevételei 8 eFt-ban realizálódtak, rendkívüli bevételek nem voltak.  

A költségek, ráfordítások értéke a bázisévhez képest növekedett, és 56.884 eFt összegben 

realizálódott. Az anyagjellegű ráfordítások realizált értéke 27.325 eFt, a személyi jellegű 

ráfordítások értéke 22.063 eFt, az értékcsökkenési leírás 7.401 eFt értékben alakult.   

A tárgyévi adózás előtti eredmény 17 eFt, a mérleg szerinti eredmény 15 eFt értéken 

alakult. 

Nyíregyháza, 2014. április 14.                             

                                                                                     Furkóné Szabó Marianna 

                                                                                                ügyvezető 
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2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása 
 

 

A társaság cégneve:  Nyíregyházi Turisztikai  

Közhasznú Szolgáltató Nonprofit 

    Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
  A társaság rövidített neve:  Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 

 

      

Jogi forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság                  

 

A TDM modellben megkövetelt alapelvek egyidejűleg két szervezet létrehozását kívánták 

meg. Egy egyesületét, mivel a partnerséget leginkább egy demokratikus egyesület 

keretében lehet megvalósítani és egy nonprofit kft-t, amely a TDM munkaszervezete. A 

döntéshozó és a munkaszervezet együtt jelenti a Turisztikai Desztináció Menedzsment 

Szervezetet. 

 A társaság tagjai:  

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhely:  4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.  

Törzsszám: 402008 

Képviselő: Dr. Kovács Ferenc polgármester 

 

Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.  

Székhely:  4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18. 

Cégjegyzékszám: 15-10-040189 

Képviselő: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató 

 

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely:  4400 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő  

Cégjegyzékszám: 15-09-073695. 

Képviselő: Gajdos László ügyvezető  

 

Nyírség Turizmusáért Egyesület 

Székhely:  4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1. 2/12. 

Nyilvántart. szám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk.60.116/2009. 

Képviselő: Mogyorós Judit elnök 

 

 

Az idegenforgalomban működő vállalkozások az egyesületen keresztül kapcsolódnak a 

kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást.  
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A társaság tevékenységi köre TEÁOR ’08 szerint: 

 

Főtevékenység 

 

 79.90  Egyéb foglalás         

 

 

 47.77  Óra-, ékszer-kiskereskedelem 

 47.71  Ruházat kiskereskedelem 

 47.29  Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

 47.21  Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 

 47.25  Ital-kiskereskedelem 

 47.65  Játék-kiskereskedelem 

 47.61  Könyv-kiskereskedelem 

 47.62 

 47.63 

 72.20 

 Újság-, papírárú-kiskereskedelem 

 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 

 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

 73.11 

 73.12 

 Reklámügynöki tevékenység 

 Médiareklám 

 73.20  Piac-, közvélemény-kutatás 

 74.30  Fordítás, tolmácsolás 

 74.90 

 77.21 

 77.39 

 79.12 

 82.11 

 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés 

 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

 Utazásszervezés 

 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

 82.19  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 82.20  Telefoninformáció 

 82.30 

 82.99 

 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

 85.59 

 85.60 

 M.n.s. egyéb oktatás 

 Oktatást kiegészítő tevékenység 

 91.03 

 93.29 

 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 94.11  Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 

 94.12  Szakmai érdekképviselet  
 
A társaság egyéb üzletszerű gazdasági tevékenységei:  
 

Könyvkiadás 
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
Egyéb szoftverkiadás 
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
Piac-, közvélemény-kutatás 
Utazásközvetítés 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
Művészeti létesítmények működtetése 
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A társaság székhelye:   4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

 

A társaság telefonszáma:    06-42-310-735 

A társaság faxszáma:     06-42-310-735 

A társaság e.mail címe:   tdm @nyiregyhaza.info.hu 

A társaság adószáma:     14959165-2-15 

A társaság statisztikai száma:   764378868 
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3. Beszámoló a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. által végzett 

tevékenységekről 

 

 
A TDM működésének elsődleges célja a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és 

működtetése révén a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése a desztinációban.  

 

TDM szervezetünk közép távú feladatai a céljainkból következnek: kutatás, tervezés, 

szervezet és hálózatfejlesztés, turisztikai termék-, szolgáltatás- és kínálat-fejlesztés, 

marketing, értékesítés-ösztönzés, kommunikáció, infrastruktúra-fejlesztés, minőség- 

biztosítás, monitoring, partnerség és szemléletmód kialakítása, érdekképviselet. Ezen 

tevékenységek egy része pályázati forrásból megoldott, másik része ezekre épülve képezi a 

TDM további feladatát. 

 

 Ebben az évben elsődleges volt számunkra a korábbi években elindított szakmai 

munka folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak 

bővítése. Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások 

összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, további 

programcsomagok kialakítása, piacra vitele, a marketing munka összehangolása.  

 

Szervezetünk fő tevékenységei, feladatai, kompetenciái:  

Információ-szolgáltatás és kapcsolattartás területén 

 Nyíregyháza és a Nyírség iránt jelentkező turisztikai kereslet kiszolgálása, információ 

nyújtása, kültéri információs rendszer üzemeltetése 

 beérkező turista megkeresések fogadása, érdeklődők tájékoztatása, turisztikai 

kiadványok küldése és átadása a látogatóknak, turisztikai szolgáltatások közvetítése 

 ügyfélkövetési feladatok ellátása, (pl. promóciós információk küldése, hírlevél, DM 

levelek) 

 a látogatók esetleges panaszainak, reklamációjának fogadása, kivizsgálása, kezelése 

 

Operatív menedzsment feladatok területén 

 a munkaszervezet adminisztrációs és üzemeltetési feladatainak ellátása (pl. TDMSZ 

adminisztráció, beszállítói, alvállalkozói szerződések ügyintézése) 
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 titkársági feladatok ellátása (pl. taggyűlés előkészítése, FEB ülés előkészítése, 

tájékoztatás) 

 Vezetői, értékelési és ellenőrzési feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése), illetve 

vezetői információs rendszer működtetése  

 éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, 

beszerzések, fejlesztések tervezése, különböző stratégiák készítése) 

 Partnerség és hálózat-menedzsment feladatok ellátása- Kiemelt partnerekkel, 

döntéshozókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás 

 Érdekképviselet, folyamatos szakmai együttműködés más szakmai szervezetekkel (pl. 

NGM, Magyar Turizmus Zrt., Tourinform irodák), külföldi szakmai partnerekkel stb. 

 

Desztinációs turisztikai marketing tevékenység területén 

 

 piackutatás, felmérés, adatgyűjtés 

 arculattervezés 

 turisztikai marketing kiadványok készítése és koordinációja  

 belföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása  

 belföldi és külföldi turisztikai vásárokon való részvétel   

 külföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása  

 turisztikai honlap tartalmának áttekintése, tartalomfrissítés, a honlap üzemeltetése, 

fejlesztése 

 érintőképernyős információs pontok felállítása, tartalmi szolgáltatásának folyamatos 

biztosítása, szakmai felügyelete 

 

Egyéb turisztikai feladatok területén 

 turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, a turizmus szellemi 

közéletének megteremtése 

 vendégbarát szemlélet kialakítása 

 turisztikai programcsomagok összeállítása, piacra vitele  

 nemzeti értékek, hungarikumok összegyűjtése 

 fejlesztési források felkutatása, pályázás 
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3.1. Az ÉAOP 2.13-11-2011-0001 számú „A nyíregyházi székhelyű TDMSZ 

továbbfejlesztése a turisztikai desztináció versenyképességének növelésére” című projekt 

kapcsán megvalósult feladatok  

Projekt címe:  „A nyíregyházi székhelyű TDMSZ továbbfejlesztése a 

turisztikai desztináció versenyképességének növelésére”  

Regisztrációs száma:    ÉAOP 2.13-11-2011-0001  

Projekt összköltsége:    49.821.429 Ft 

Támogatás összege:    42.348.215 Ft 

Támogatási intenzitás:    85% 

Projekt kezdete:    2012. január 01. 

Projekt befejezése:    2013. december 31. 

Fenntartási időszak:    5 év – 2018. december 31. 

Támogatási szerződés megkötése:  2011. október 26. 

Támogatási szerződés lejárata:  2013. december 31. 

Projektmenedzser:    Furkóné Szabó Marianna 

                                                                      Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

A projekt rövid szakmai, műszaki tartalma 

A projekt legfontosabb célkitűzése a desztináció versenyképes, és fenntartható fejlődését 

megalapozó feladatok végrehajtása. A projekten belül megvalósul építés-felújítás (Sóstón a 

Víztorony felújítása, látogathatóvá tétele, Tourinform iroda működtetése, Nagykállóban 

információs iroda felújítása), a turisztikai szezonnak megfelelően összehangolt marketing 

kommunikáció (Óriásplakát médiakampány, Tv reklám, Study Tour-ok, Utazás kiállításokon 

történő részvétel, DVD film). Belföldi tanulmányút és az Országos TDM konferencia 

segítségével szakmai tapasztalatcsere / megújulás. Eszközbeszerzés keretében, kismértékű 

irodai eszközbeszerzés, Pocket Guide rendszer, megállító táblák kihelyezése. 

 

2013-ban a projektből megvalósított feladatok 

 

36. Budapesti Utazási Kiállítás  

TDM szervezetünk az Észak-alföldi régió standján jelenítette meg az egyesület tagjainak 

nyírségi kínálatát, külön kiemelve Nyírbátor, Máriapócs, Nagykálló, Levelek és a Zsindelyes 

Pálinkafőzde ajánlatait. A standot felkereső vendégek élénken érdeklődtek a látnivalók, a 
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nagyobb rendezvények és a programok iránt. Kelendőek voltak a Nyírséget bemutató 

kiadványok is.  

 

Pécsi és Veszprémi Utazási Kiállítás 

A Dél-Dunántúli régió egyik legszínvonalasabb és legnépszerűbb turisztikai börzéje, a Pécsi 

Utazás Kiállítás és Vásár 2013. március 9. és 10. között 18. alkalommal került megrendezésre 

a Zsolnay Kulturális Negyedben.  A Kiállítás tematikájának célkeresztjébe ezúttal az „AKTÍV 

TURIZMUS” került. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. április 13-14-én, az előző évben bevált és 

megkedvelt helyszínen, a Lovassy László Gimnázium tornacsarnokában rendezte meg a XVI. 

Veszprém Megyei Utazás Kiállítást, amelyen több mint félszáz kiállító vett részt.  

Mind a két vidéki helyszín 10h és 18h között várta az érdeklődőket, a belépés díjtalan volt. A 

számunkra fenntartott 6 m
2
-es standot displayvel díszítettük. A Nyíregyházi Állatpark, a 

fürdők és a városok kerültek leginkább bemutatásra. Prospektusainkkal, szóróanyagainkkal 

hatékonyan informáltuk az érdeklődőket. Pécsett és Veszprémben is a gyermekes családok 

keresték fel standunkat elsősorban. 

 

Study tour szervezése 

Lengyel utazási irodák képviselőiből álló study tour érkezett 2013. április 4-6. között 

Nyíregyházára. A 15 fős delegáció ízelítőt kapott a város turisztikai kínálatából. A study tour 

keretén belül megismerkedtek a város szálláshelyeivel és turisztikai attrakcióival, ellátogattak  

az Állatparkba. A lengyel látogatók nagy érdeklődést mutattak a hazai vendégek között is 

népszerű prevenciós, egészség-megőrzési-, wellness szolgáltatások iránt, melyeket az 

Aquarius Élményfürdőben személyesen is kipróbáltak. A sóstói program elmaradhatatlan 

része és a study tour zárása volt a Sóstói Múzeumfalu megtekintése. 

Az utóbbi években a Lengyelországból érkezők által Nyíregyházán eltöltött vendégéjszakák 

száma számottevő növekedési tendenciát mutat. Különösen a gyógyvízre épülő szolgáltatások 

és az állatpark iránt mutatnak érdeklődést. 

 

Országos TDM Konferencia 

2013. május 22-24-én Nyíregyháza adott otthont a IX. Országos TDM konferenciának. A 

rendezvényen száznál is több szakember vett részt hazánk minden részéből, illetve a határon 
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túlról. Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a konferencia résztvevőit. 

A programban kiemelt figyelmet kapott a desztinációk piacon való megjelenési 

lehetőségeinek vizsgálata, a márkaépítéssel kapcsolatos legjobb gyakorlatok bemutatása, 

melynek keretében a rendezvény csütörtöki napján déltől hallgathattak márkázási témájú 

előadásokat az érdeklődők. A Nyírségi TDM tagjainak sikertörténetei és az országos 

kezdeményezések bemutatása után a résztvevők fórum keretében vitathatták meg a 

hallottakkal kapcsolatos meglátásaikat. Mindezek mellett sor került sikeres turisztikai és 

vallásturisztikai projektek ismertetésére is. A szakmai program pénteken szektoron belüli 

kitekintéssel folytatódott, érintve a turisztikai infrastruktúra-fejlesztést, a szomszédos 

területek (Vajdaság, Kárpátalja, Felvidék) TDM szervezet-fejlesztéseit és határon átnyúló 

együttműködéseit. A szekciókon pedig humán erőforrás-képzésről, valamint a Dunától keletre 

elhelyezkedő térségek fejlődési lehetőségeiről folytathattak aktív eszmecserét a résztvevők.  

 

Nagykálló- Harangod információs pavilon felújítása 

Június végére a pályázati terveknek megfelelően megvalósult Nagykálló-Harangodon az 

információs pavilon padlóburkolatának és nyílászáróinak felújítása. Működtetése révén az 

idelátogatókat hatékonyan, első kézből lehet tájékoztatni a desztináció turisztikai 

lehetőségeiről, ezáltal várhatóan nő a többi attrakció, szolgáltató vendégforgalma is. 

 

Belföldi tanulmányút Gyulán 

Szakmai tapasztalatszerzés céljából Gyulára látogattak a TDM tagok. A gyulai turisztikai 

szervezet színvonalas szakmai programot állított össze a résztvevő szakemberek számára, 

amelyen megismerkedhettek a turisztikai fejlesztésekkel, a gasztronómiai termékekre épülő 

kínálattal, és egy helyi termékre épülő túraútvonalat is bejárhattak. A tapasztalatcsere során 

lehetőség nyílt meglátogatni a gyulai szervezet irodáját is, valamint megtekinteni a várfürdő 

szolgáltatásait. A háromnapos program keretében a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője ismertette szervezetük felépítését, munkájukat, a városban példaértékűen működő 

turisztikai útvonalak kialakításának és működtetésének tapasztalatait.   

 

PocketGuide 

Bevezetésre került a PocketGuide rendszer, így okos telefonon vagy tableten három 

túraútvonal - a nyíregyházi városnéző séta, a sóstói séta és a nyírségi kirándulás - érhető el a 
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túravezető szoftver segítségével. Az ideérkező turisták számára ingyenesen elérhető az iOS és 

Androidos okos telefonokon a TDM által összeállított három túraútvonal. Ehhez 

kapcsolódóan került beszerzésre 6 db tablet, melyekre az útvonalak előre telepítettek. Az 

érdeklődők számára a folyamatban lévő szerződés elkészülte után az eszköz hozzáférhetővé 

válik.  

 

Turisztikai film 

Elkészült egy 12 perces többnyelvű turisztikai film, amely study tour-okon, utazás 

kiállításokon kerül bemutatásra. A film a versenyképességi és pozícionálási stratégiára 

alapozva készült el, bemutatva Nyíregyháza turisztikai kínálatát, kitekintve a Nyírség többi 

csatlakozó településeinek értékeire is. Példányszám: 1000 db, magyar, angol és német 

nyelven.   

 

Projektzáró rendezvény 

A TDM irodában került sor a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Nyírség 

Turizmusáért Egyesület év végi záró rendezvényére és az ÉAOP-2.1.3.11-2011-0001 

azonosító számú, „A nyíregyházi székhelyű TDMSZ továbbfejlesztése a turisztikai 

desztináció versenyképességének növelésére” című pályázat projektzárójára. 
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3.2.  Pályázaton kívül megvalósult feladatok  

 

Kiállítások 

Pozsonyi turisztikai kiállítás 

A nyíregyházi TDM Iroda és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közösen vett részt a Pozsonyban 

megrendezett ITF Slovakiatour Turisztikai Kiállításon január 24-27. között.  A Magyar 

Turizmus Zrt. pozsonyi külképviseletének standján közös pulton jelentünk meg.  A kiállítás 

látogatói elsősorban a fürdőket keresték, de Nyíregyházát Pozsonytól távol fekvőnek találták, 

így a tapasztalat alapján a kelet-szlovákiai részt kell megcélozni a jövőben. Sikeres 

kapcsolatok indultak viszont szakmai vonalon utazási irodákkal és touroperátorokkal. 

 

Kassai turisztikai kiállítás 

A nyíregyházi TDM Iroda és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közösen vett részt a Kassán 

megrendezett idegenforgalmi kiállításon január 30 – február 1. között, ahol nagy érdeklődést 

tapasztaltunk a város turisztikai attrakciói iránt.  

 

36. Budapesti Utazási Kiállítás  

Nagy siker és az elmúlt két esztendő turizmust fellendítő munkájának komoly elismerése, 

hogy Nyíregyháza volt a díszvendége a 36. alkalommal megrendezett Utazás 2013 

Kiállításnak Budapesten. 2013.febr.28.-márc.3. között az ország legnagyobb vásárán a 

HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban öt kontinens 30 országának közel ötszáz kiállítója 

invitálta utazásra a látogatókat. A város 110 négyzetméteres modern, dinamikus, élményeket 

közvetítő standon, központi helyen mutatkozott be. A standlátogatók a terület szépségéről a 

folyamatosan vetített turisztikai kisfilmen keresztül maguk is meggyőződhettek. Külön 

érdekesség volt az Állatpark által bemutatott papagáj-show, és a város egyik meghatározó 

cége, a LEGO által működtetett gyermekjátszó-sarok. Sétáló informátorként „az év állata” a 

fehér tigris csábította a vendégeket. A játékos kedvű vásárlátogatók számára nyereményjáték 

került meghirdetésre. Több napos, több korosztály számára szóló, különböző árban ugyanazt 

az élményt nyújtó „Csodacsomagok” közül választhattak a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő 

iránt érdeklődők. A standot felkereső vendégek számára egy profi fotós tette emlékezetessé a 

napot. Szombaton 13.30-tól a kiállítás nagyszínpadán a 4 for Dance adott műsort a 

közönségnek. 



Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2013. évi beszámoló 

 

17 

 

A megjelenést óriási médiaérdeklődés követte, számos cikk és interjú jelent meg a városról, 

amelynek hatására egyre többen érdeklődnek Nyíregyháza, mint turisztikai célpont iránt. 

 

Debreceni Utazás Kiállítás 

2013. március 22-24. között a debreceni Utazási kiállításon jelenítettük meg a város 

turisztikai attrakcióit.  

 

Ungvári Utazási Kiállítás 

Az ukrajnai Ungváron testvérvárosi meghívásra a Toureuropacentrum – Zakarpattya 2013. 

turisztikai kiállításon képviselte a TDM a várost és a Nyírséget 2013. szeptember 14-15-én. 

 

Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás  

2013.szeptember 18-22. között Budapesten került megrendezésre az Országos Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK), melyen első ízben a turizmus képviselői is 

bemutatkoztak. A Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósággal 

együttműködve a TDM Iroda ajánlotta a látogatóknak Nyíregyháza és a Nyírség látnivalóit. 

 

Egyéb megjelenések  

Nyugat Itthon Kampány 

Az Újnyugatos Irodalmi Kör gondozásában kiadásra került újra a Nyugat folyóirat, amely lap 

írói és művészei 99 darab turizmussal, utazással és utazási élményekkel foglalkozó művet 

készítenek el. A művek tematika szerint készülnek: az adott régió vonzerejéről, településeiről, 

látnivalóiról. 

A Nyugat Itthon kampány lényege azonban az, hogy ezeket a műveket rendezvények 

formájában előadják ismert és elismert művészek Budapesten, különböző kulturális 

turizmusnak fontos helyszíneken. Az első helyszín a New York kávéház volt, ahol 1908-tól 

éveken át Ady szerkesztésével készült a Nyugat. Az első régió, amelyről az este szólt az 

Észak-Alföld, ahol mi is bemutatkoztunk. 

 

Hello Nyíregyháza rendezvényben való részvétel 

2013. április 26-án a „Helló Nyíregyháza” c. rendezvényen immár második alkalommal  
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várták a városlakókat érdekes programokkal, gyermek- és ifjúsági rendezvényekkel, 

virágvásárral, kézműves játszóházzal. Este pedig a Magna Cum Laude zenekar adott 

koncertet. A Nyírség Turizmusáért Egyesület a Civil Kultúrpiacon mutatkozott be a 

városlakóknak. A TDM szervezet a gyakorlaton lévő diákok bevonásával a rendezvény 

információs pontjain látott el szolgálatot. 

 

Szarvasi Aratónap 

2013. július 13-án a szarvasi Aratónapon a TDM-et a Nyírségi Ízkirályok képviselte, ahonnan 

szakmai különdíjjal tért haza. 

 

Hajdúszoboszlói bemutatkozás 

A nyár folyamán három alkalommal a Hungarospa Hajdúszoboszló Gyógyfürdő bejárata előtt 

felállított standon mutatta be a város és a Nyírség turisztikai attrakcióit a Nyírség 

Turizmusáért Egyesület, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Állatpark. 

 

Nyílt nap a Nyíregyházi Főiskolán 

 A program során az érdeklődők megismerkedhettek az intézménnyel, annak felvételi 

stratégiájával, a választható szakokkal, képzésekkel, informálódhatnak az egyes intézetekkel 

kapcsolatosan. A nyílt napon irodánk munkatársa is információval szolgált a Nyíregyházi 

Turisztikai Nonprofit Kft. munkájáról és kiadványairól. 

 

Város- és Faluvédők Szövetségének XXXII. Országos Találkozója és Szakmai 

Konferenciája 

A Nyíregyházi Városvédő Egyesület júliusban szervezte meg a Város- és Faluvédők 

Szövetségének XXXII. Országos Találkozóját és Szakmai Konferenciáját, mely turisztikai 

programjának megszervezését és az idegenvezetést a TDM biztosította.  

 

Turizmus Világnap 

A Turizmus Világnapján, összefogva a nyíregyházi turisztikai attrakciókkal, számos 

programmal – belvárosi idegenvezetés, szappanbuborék fújás, sóstói víz kóstoltatása és 

ingyenes múzeum és víztorony látogatás - vártuk a vendégeket.  
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Óriásplakát kampány 

A tavalyi év sikeres óriásplakát kampányának folytatásaként májusban újra indítottuk 

óriásplakát kampányunkat. 2 db magnum plakát került kihelyezésre az M3-as bevezető útján, 

és az M1-M7 közös kivezető szakaszán. A Magyar Turizmus Zrt-vel az 1+1-es kampány 

részeként 14 db óriásplakát jelent meg Budapesten (autópályák bevezető útjain és a főváros 

forgalmas szakaszain), melyek a legnagyobb attrakciókat mutatják be. A nagyközönség 

elérésére kiváló eszköz az Outdoor kültéri plakát felállítása. Az óriásplakátok figyelem 

felkeltőek a nagyvárosok frekventált pontjain. Célcsoportjaink a kisgyermekes családok, a 

nagyobb gyermekes családok, és a fiatal felnőttek, akik elsősorban gépkocsival érkeznek 

hozzánk, így hatékonyan elérhetők ezen eszközök által. A kampány július végéig tartott.  

 

Turisztikai kiadványok újranyomása 

A 2012-ben elkészített Varázslatos Nyírség kiadványunkat magyar nyelven újra kiadtuk 5.000 

példányban. A kiadvány a Nyírség Turizmusáért Egyesület működési területén lévő turisztikai 

attrakcióit mutatja be, valamint egy kiegészítő belíven tartalmazza a szálláshelyek, 

rendezvények és programcsomagok listáját, amely szükség szerint aktualizálható. 

Elkészült az újraszerkesztett A-Z-ig kiadvány angol nyelven, az új arculatnak megfelelően, 

2000 példányban. A kiadvány a városba érkező turisták számára nyújt segítséget Nyíregyháza 

látványosságainak megismeréséhez.  Első része mintegy idegenvezetőként szolgál. Egy séta 

keretében körbekalauzolja a turistát a belvárosban és Sóstógyógyfürdőn. A második rész az 

ajándékbolttól kezdve a pénzváltáson keresztül a templomokig, abc sorrendben felsorolja 

azokat a fontos információkat, amelyekre az itt tartózkodáskor bármikor szükség lehet.  

2013-ban újra elkészítettük Nyíregyháza és a Nyírség szálláshelyeit és rendezvényeit 

tartalmazó kiadványt is.  

 

Csodacsomagok összeállítása 

Tovább folytattuk a csodacsomagok kialakítását. A kora tavaszi, nyári és őszi időszakra 

ajánlottunk ki több éjszakás csomagokat nemcsak magyar, hanem lengyel, szlovák és román 

desztinációkban is, online és nyomtatott formában. 

 

Egységes turisztikai vendégkönyv kiadása 

2013. június 1-jétől – a nyíregyházi közgyűlés döntése alapján – egységes vendég- és 
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idegenforgalmi nyilvántartást kell vezetniük a nyíregyházi szállásadóknak. A vendégkönyv és 

tábla elkészítését a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. koordinálta, melyeket a 

szálláshely-adók irodánkban vehetnek át.  

 

Display 

Nyíregyháza turisztikai attrakcióit bemutató display-t készítettünk, melyeket kiállításokon és 

különböző rendezvényeken állítunk fel dekorációként. 

 

Honlap, facebook oldal működtetése 

Folyamatos a honlap új információkkal való feltöltése, valamint az iroda Facebook oldalán is 

állandóan szolgáltatunk információkat, amely elsősorban a fiatalok körében népszerű. 

 

Study tourok bonyolítása  

2013. március 21-23.  

Rzeszówban Nyíregyháza testvérvárosában 2 nap alatt 4 előadás során került bemutatásra a 

Nyírség ajánlata. Az utazási irodák és touroperátorok részére prezentációt tartott a Magyar 

Turizmus ZRt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának vezetője, Katona Ilona, 

aki az elmúlt évek fejlesztéseiről és a lengyel piac fontosságáról számolt be. Furkóné Szabó 

Marianna, a Kft. ügyvezetője a város turisztikai attrakcióiról, a térség vonzerőiről, 

szálláslehetőségeiről tartott invitáló előadást. Dr. Podlovics Roland a Sóstó-Gyógyfürdők 

ZRt. vezérigazgatója részletesen ismertette Sóstógyógyfürdő, mint gyógyhely és egyben 

szórakoztató központ lehetőségeit. Beszámolt a már megvalósult beruházásokról és a jövőbeli 

fejlesztési elképzelésekről. Dr. Kovács Ferenc polgármester a tárgyalásokon azt ajánlotta 

lengyel partnerének Ferenc Tadeusznak, hogy a turisztikai kínálatok kölcsönös bemutatása 

mellett tárják fel a két város kapcsolatrendszerében rejlő lehetőségeket a vállalkozók számára 

is. A program második napján általános és középiskolai igazgatókkal találkoztunk, és 

prezentáltuk a nyíregyházi turisztikai lehetőségeket a gyermek- és ifjúsági csoportok számára. 

Az utazások szervezésének megkönnyítése érdekében konkrét csomagokat állítottunk össze és 

ajánlottunk ki a jelenlévőknek. Ezt követően tárgyalásokat folytattunk a „Kraina Podkarpacie” 

Életminőség Klaszter elnökével és tagjaival, valamint a rzeszowi Városi Kórház Balneológiai 

Osztály vezetőjével és munkatársaival.   
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2013. április 12 

Lengyel diákok érkeztek Nyíregyházára. Rzeszów és környéke 20 iskolájából 150 általános 

iskolás, középiskolás és szakiskolás jött azért, hogy megismerje testvérvárosukat. A tanulók 

egy, a két város között létrejött turisztikai együttműködés keretében érkeztek a szabolcsi 

megyeszékhelyre. A cél az volt, hogy a lengyel diákok megnézzék Nyíregyháza 

látványosságait, és egyre több iskolai osztály és lengyel család érkezzen a városba. A diákokat 

a TDM munkatársai kísérték a belvárosban és Sóstógyógyfürdőn. 

 

2013. április 25 

17 utazási iroda-tulajdonos és idegenforgalmi vezető érkezett Romániából Nyíregyházára, 

hogy megtapasztalják a szabolcsi megyeszékhely által kínált turisztikai lehetőségeket. 

 

2013. május 3-4. 

Az Electrolux meghívására városunkba érkezett a HBLF Női Vezetők Fóruma, akik a 

szombati napon Nyíregyháza belvárosával, valamint az állatparkkal ismerkedtek meg a TDM 

iroda munkatársának kíséretében.  

 

2013. május 9-12. 

Nyíregyháza német testvérvárosából, Iserlohnból érkezett egy négytagú delegáció a 

városnapok alkalmából Nyíregyházára, akik a TDM munkatársának kíséretében a város 

nevezetességeivel és attrakcióival is megismerkedtek.  

 

2013. június 13-16. 

A Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósággal történt 

együttműködés eredményeként egy nagyszabású marketing kampány valósult meg a négy nap 

alatt Krakkóban, majd Nyíregyházán. Június 14-én prezentációk keretében ismertettük a 

krakkói média, illetve az utazási irodák képviselői részére a desztináció aktuális turisztikai 

kínálatát. A nyíregyházi delegációt Dr. Kovács Ferenc polgármester vezette, aki köszöntőjét 

szakmai előadások követték. Az előadások után work-shop keretében folytatódott a szakmai 

nap, ahol üzleti tárgyalások segítették megalapozni a lengyel beutazás további 

erősödését.  Ezt a célt szolgálta az a study-tour is, amely a work-shop után vette kezdetét, 

Nyíregyházára kalauzolva a krakkói utazási-, és média szakmát annak érdekében, hogy 
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személyesen megtapasztalhassák a megyeszékhely elmúlt évekbeli fejlődését. Ennek 

keretében a lengyel szakemberek ellátogattak az  Aquarius Élmény- és Parkfürdőbe, a Sóstói 

Múzeumfaluba, az Állatparkba, illetve különböző típusú szálláshelyeket is górcső alá vettek.  

 

2013. október 13-14. 

Cseh újságíró érkezett Nyíregyházára, aki meglátogatta a Fürdőházat és az Állatparkot, 

valamint belvárosi sétát tett a TDM és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. munkatársai társaságában. 

 

Sajtótájékoztatók, közlemények, hírlevelek, cikkek megjelentetése 

Nyíregyházi Tv, Kelet-Magyarország, Nyíregyházi Napló, Gazdasági rádió, Echo TV, 

Hungarikumok, Gyógyfürdők, Híres Városok, Vadászat, Borászat Magyarországon c. 

kiadványba angol nyelvű anyag, Napi Turizmus hírlevél, Turizmus Panoráma Bulletin 

hírlevél, TTG hírlevél és számos lengyel nyelvű anyag a study tourok kapcsán. 

 

Turisztikai kiadványokban történő megjelenés 

Kikelet, Hungary Info – Magyar Turizmus Kártya, Vizes Blog, Turizmus Panoráma szaklap, 

Turizmus Trend szaklap, Templomnéző, Észak-alföldi üdülési ajánlatok című kiadvány, 

Észak-alföldi egészségturisztikai flyer, Go Magazin, Élmény-itthon kiadvány, Az Utazó 

Magazin, HTM Magazin, Magyar Tájakon.  

Orosz nyelvű bemutatkozó anyaggal jelentünk meg a moszkvai MITT Kiállításon a Magyar 

Turizmus Zrt. standján.  

 

Együttműködési szerződés a KTI-vel diákok gyakorlatára vonatkozóan 

A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája hallgatói 

számára a tavasz folyamán gyakorlati helyet biztosítottunk. A diákok egy-egy hetet tölthettek 

el a TDM irodában, melynek célja az volt, hogy gyakorlati ismeretekre tegyenek szert, 

amellyel a mindenkori piaci igényeknek megfelelően képesek végezni az idegenforgalmi 

tevékenységet, valamint tapasztalatot szereznek a turisták szakszerű tájékoztatásával 

kapcsolatosan. 
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Együttműködés az Észak-alföldi RMI-vel  

Irodánk a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósággal 

együttműködve számos rendezvényen képviselte kiadványokkal Nyíregyházát és a Nyírséget.  

Nemzeti Vágta, Bálványosi Szabadegyetem – Tusványos, 4. Kolozsvári Magyar Napok, 

Magyar Értékek Budapest. 

 

Forgatócsoportok fogadása 

Szeptemberben az Itthon vagy! Magyarország Szeretlek! programhoz Nyíregyháza is 

csatlakozott. Az M1 élőben közvetített a sóstói Múzeumfaluból. A szervezésben a TDM is 

részt vett. 

Októberben Kandász Andrea forgatott Nyíregyházán a novemberi Kalandjárat című 

műsorához.      

 

Értékesítési tevékenység  

Turisztikai termékek értékesítését folyamatosan bővítjük mindkét irodánkban. Jelenleg 

turisztikai könyvek és ajándéktárgyak (bögre, jojo, hűtőmágnes stb.) vásárolhatóak meg, 

valamint a városban megrendezésre kerülő rendezvények jegyeinek értékesítésére is sor 

került. 

A TDM irodát 1267 turista kereste fel 2013-ban, akiknek 69,5 %-a belföldi 30,5 %-a pedig 

külföldi turista volt. A külföldiek elsősorban Szlovákiából és Lengyelországból, valamint a 

Nyugat–európai országokból, (Németország, Nagy-Britannia) érkeztek hozzánk, de 

segítettünk ausztrál, nicaraguai és dél-afrikai vendégeknek is. A turisták elsősorban 

városismertető kiadványt, térképet kerestek és a környék látnivalóiról, rendezvényeiről kértek 

felvilágosítást, azonban sokan szerettek volna információhoz jutni megyei rendezvényekkel 

kapcsolatban is. A turisták mellett kiszolgáljuk a helyi lakosokat, akik szintén a rendezvények 

vagy az „Erzsébet program” kapcsán térnek be hozzánk, illetve 2013-ban megnövekedett a 

magánszállás-adással kapcsolatban információt kérők száma. 

 

A sóstói Tourinform Iroda működtetése 

A 2013. június 15-től szeptember 15-ig működtettük a sóstói Tourinform irodát, mely a hét 

minden napján nyitva tart a műemlék Víztoronyban. 
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4. Pénzügyi Terv/Tény 2013. év 

BEVÉTELEK Terv 2013 2013. év tény Terv tény %

Pályázati támogatás 18 880 18 880 100%

Önkormányzat működési költség hozzájárulás 28 000 28 000 100%

Cél szerinti tevékenység bevétele 400 6 534 1634%

Egyéb bevétel 18 8 44%

Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg 9 780 10 576 108%

Következő évre átsorolt bevétel (pályázatból) -4605 -7 097 154%

       ÖSSZESEN 52 473 56 901 108%

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Terv 2013 2013. év tény Terv tény %

Gáz- és hőenergia díja 380 346 91%

Irodaszer, nyomtatvány 150 144 96%

Víz és csatornadíjak 0 0 0%

Egyéb anyagköltségek 270 340 126%

Kisértékű tárgyi eszk. beszerzés 0 0 0%

Villamos energia díja 80 55 69%

Anyagköltség összesen: 880 885 101%

Marketing költség 10 152 15 472 152%

Oktatás, képzés díja 2 134 2 378 111%

kiküldetési ktg. 450

Posta, telefon ktg. 920 775 84%

Szakkönyv, folyóirat 0 0 0%

Felmérések és kutatások költségek 0 0 0%

Szállás, étkezés 650

Szakmai szolgáltatások 5 400 5 765 107%

Fénymásolás, sokszorosítás 0 0 0%

Ügyvédi, közjegyzői díj 350 392 112%

Könyvvizsgálói, számviteli díj 420 482 115%

Takarítás, szemétszállítás 200 198 99%

Egyéb igénybe vett szolgáltatás 750 753 100%

Igénybe vett szolgáltatások összesen: 21 426 26 215 122%

Hatósági díjak 0 0 0%

Bankköltség 140 95 68%

Biztosítási díj 0 0 0%

Egyéb költségek 136 130 96%

Egyéb szolgáltatások költségei összesen: 276 225 82%

Munkavállalók munkabére 14 787 15 243 103%

Egyéb bérek 0%

Bérköltség összesen: 14 787 15 243 103%

CAFATERIA 864 839 97%

FEB tagok tisztelet díja 0%

Egyéb személyi jellegű juttatások 1 087

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: 864 1 926 223%

Szociális hozzájárulási adó 3 993 4 894 123%

egyéb járulékok 0%

Bérjárulékok összesen 3 993 4 894 123%

Személyi jellegű kifizetések összesen 19 644 22 063 112%

Terv szerinti értékcsökkenési leírás: 10 247 7 401 72%

Értékcsökkenési leírás összesen: 10 247 7 401 72%

Adók, eljárási illetékek, ELÁBÉ 95 0%

Egyéb ráfordítások összesen: 0 95 0%

Költségek, ráfordítások: 52 473 56 884 108%  
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1. A Társaság bemutatása 

 
1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja 

 

A Társaságot a cégbíróság 2009-ben jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy a 

meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges 

fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan 

működjön. 

 

1.2 Tevékenységi kör 

 

A Társaság fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma):  

Egyéb foglalás (7990) 

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás (8299) 

Összetett adminisztratív szolgáltatás (8211) 

Szakmai érdekképviselet (9412) 

Média reklám (7312) 

 

1.3 Cím 

 

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

          

1.4 Tulajdonosok 

 

A Társaság tulajdonosai: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 

Nyíregyházi Állatpark Kft. 

Nyírség Turizmusáért Egyesület 

 
1.5 Ügyvezető 

 

A Társaság ügyvezetője: Furkóné Szabó Marianna 

 

1.6 A vállalkozás folytatásának elve 

 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény 

nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni 

tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

 

2. A számviteli politika alkalmazása 
 

2.1 Könyvvezetés módja 

 

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása 

a KL Consulting Kft. feladata. A társaság kettős könyvvitelt vezet. 

 

2.2 Könyvvezetés pénzneme 
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A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai 

szerint vezeti. 

 

2.3 Könyvvizsgálat 

 

A Társaság könyvvizsgálatát a kft taggyűlésének döntése értelmében: B & K Audit 

Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság végzi (Cg. 15-09-066645., MKVK száma: 001958, 

4400 Nyíregyháza, Nefelejcs utca 2/D.), azzal, hogy a társaság részéről a könyvvizsgálattal 

kapcsolatos feladatok ellátásáért felelő személy Dr. Kvancz József.(MKVK száma: 005802).  

 

 

2.4 Beszámoló formája és típusa 

 

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt egyszerűsített éves 

beszámolót készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. 

A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban 

állította össze. 

 

2.5 Üzleti év 

 

Jelen beszámoló a 2013.01.01.– 2013.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 

2013.12.31 

 

2.6 Mérlegkészítés időpontja 

 

A mérlegkészítés választott időpontja 2014. április 14. Az ezen időpontig ismertté vált, a 

tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a 

beszámoló tartalmazza. 

 

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése 

 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák 

hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre 

készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500eFt-ot meghaladja. 

Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok 

között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

 

2.8 Lényeges hibák értelmezése 

 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, 

ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében 

kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik. 

 

2.9 Ismételt közzététel alkalmazása 

 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása 

esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok 

bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően 

ismételten közzé kell tenni. 
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A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló 

kiegészítő mellékletében kell bemutatni. 

 

 

2.10 Jelentős összhatás értelmezése 

 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként 

nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által 

valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó 

értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

 

2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása 

 

Értékcsökkenési leírás módja 

 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható 

használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és 

a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) 

értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan 

(lineáris leírási módszerrel) történik. 

 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása 

 

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi 

termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 

leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást 

tervezni nem kell.  

 

Nem jelentős maradványérték 

 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése 

során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke 

valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot. 

 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték 

akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet 

meghaladja a 100eFt-ot. 

 

Értékcsökkenési leírás változásának hatása 

 

Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az 

előző üzleti évhez képest nem történtek. 

 

2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása 

 

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem 

értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel. 
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2.13 Ki nem emelt tételek értékelése 

 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek 

értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt. 

 

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása 

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős 

módosítás nem történt 

. 

2.15 Leltározási szabályok 

 

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.  

 

2.16 Pénzkezelési szabályok 

 

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.  

 

2.17 Eltérés a törvény előírásaitól 

 

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény 

előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

 

3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

3.1. A mérleg tagolása 

 

Új tételek a mérlegben 

 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

 

Tételek továbbtagolása a mérlegben 

 

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt. 

 

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben 

 

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. 

 

3.3. Befektetett eszközök 

 

A Társaság tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal rendelkezik. Ezek irodai 

berendezések, gépek, számítástechnikai eszközök, szoftverek. Továbbá ÉAOP pályázat 

keretében ingatlanon végzett átalakítás, felújítás. 

 

Befektetett pénzügyi eszközök: 

 

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik. 

 

Forgóeszközök 
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3.4. Készletek 

 

A társaság készletekkel nem rendelkezik. 

 

3.5. Követelések alakulása 

 

A Társaság követelésekkel nem rendelkezik. 

 

3.6. Pénzeszközök 

 

A társaság pénzeszközeit a választott bankszámlákon és házipénztárban tartja. 

Pénzeszközeinek értéke 4.202 eFt.  

 

3.7. Időbeli elhatárolások 

 

Nincsenek 

 

3.8. Saját tőke 

 

Saját üzletrészek 

 

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.  

 

A saját tőke változása 

 

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 5.249 ezer Ft.  

 

Lekötött tartalék jogcímei 

 

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs. 

 

Értékhelyesbítések alakulása 

 

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott 

értékhelyesbítése nincs.  

 

3.9. Kötelezettségek 

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben nem volt. 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegkészítés időpontjában 2.405 e Ft volt. 

 

3.10. Mérlegen kívüli tételek 

 

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2013 gazdasági év szempontjából lényeges 

esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek. 
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4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

4.1. Előző évek módosítása 
 

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás nem volt. 

 

4.2. Össze nem hasonlítható adatok 

 

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.  

 

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása 

 

Új tételek az eredmény-kimutatásban 

 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

 

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban 

 

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a 

tárgyidőszakban nem élt. 

 

5. Tájékoztató adatok 
 

5.1. Bér-és létszámadatok 

 

Létszámadatok 

 

A tárgyévben a Társaság statisztikai átlag foglalkoztatási létszáma 4 fő volt. 

 

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása 

 

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben 

garanciát nem vállalt. 

 

5.3 Felügyelőbizottság  

 

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik. 

 

5.4 Kapott támogatások bemutatása 

 

A Társaság 2013-ben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától 28.000 eFt 

működési és pályázati önerő támogatást kapott valamint az ÉAOP pályázati konstrukció 

keretében 22.359 eFt támogatást kapott.  

 

5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége 

 

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.  
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5.6 Környezetvédelem 

 

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel 

kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek. 

 

5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

 

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése 

elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő 

bemutatásához. 

 

5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze: 

 

Neve: Kovács László 

Regisztrációs száma: 179440 

 

5.9 Függő kötelezettségek nem terhelik a társaságot.  Jövőbeni kötelezettségek sem 

terhelik a társaságot.  A mérlegben még nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés 

szempontjából lényeges pénzügyi kötelezettség nincs. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


