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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, egyház, civil és szakmai szervezetek.
Az egyesületnek tagja Nyírbátor, Máriapócs, Nagykálló, Apagy, Ajak, Levelek, Kállósemjén
Újfehértó és Nyírbéltek 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 hosszú távú tervei alapján Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai
célpont lesz. Ennek eléréséhez a következő prioritásokat jelöltük ki: a versenyképesség
növelése, a minőségi turizmus fejlesztése, intenzív marketing-tevékenység végzése, a
turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; minőség, innováció, egyediség.
2016-ban elsődleges volt számunkra a korábbi évek szakmai munkájának folytatása,
további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak bővítése. Kiemelt
feladatunk volt a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon
való részvételüknek és fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok
kialakítása, garantált programok kiajánlása és a marketing munka összehangolása.
A tavalyi év során legjelentősebb kampányunk annak a kormánytámogatásnak
köszönhetően valósult meg, mely a város turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékeinek
Erdélyben történő komplex bemutatásához nyújtott támogatást. Ennek keretében egyedi
módon, attraktívan ismertettük meg Temesváron, Aradon és Sepsiszentgyörgyön a város
turisztikai, kulturális és gasztronómiai kínálatát. Mindezt óriásplakát kampány, rádió-,
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nyomtatott és online hirdetések erősítették. Az intenzív kampány eredményeként a 2015. évi
61,25 %-os emelkedés után 2016-ban további 13,48%-os emelkedés mutatkozott a romániai
vendégek által eltöltött vendégéjszakák számában.
A turisták elérése érdekében számos marketing akciót bonyolítottunk. Belföldön a
hagyományos utazási kiállítások egyre veszítenek látogatottságukból, így 2016-ban csak
Budapesten jelentünk meg, bár itt több kiállításon is képviseltük a deszitnációt. Külföldön
Bécsben és Temesváron vettünk részt turisztikai kiállításokon. A külföldi vendégérkezések
növelése érdekében elsődleges küldő piacainkon folytattunk kampányokat: kormányzati
támogatás segítéségével Romániában, Erdélyben népszerűsítettük városunkat. Ezen kívül
főbb

küldőpiacainkra

Szlovákiára,

Lengyelországra

irányult

tevékenységünk,

de

Olaszországban és Németországban is megjelentünk. Workshopon vettünk részt Temesváron,
Milánóban és Krakkóban. A belföldi turizmus élénkítése érdekében az M1 Itthon vagy! c.
turisztikai magazin forgató csoportja forgatott a városban. Számos Nyíregyházára és a
Nyírségbe irányuló study tourt valósítottunk meg, melyeken bemutatásra kerültek a
desztináció turisztikai termékei. Ezek hatására jelentek meg cikkek, filmek, az újságírók
tapasztalatai/útleírásai különböző médiákban térségünkről, illetve utazási irodák célzottan
szervezetek a városba csoportos utazásokat. Az értékesítés ösztönzése céljából folytattuk a
„Csodacsomagok” összeállítását, valamint elkészítettük a TDM tagok nyári garantált
programjait tartalmazó programajánlót.
Együttműködtünk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Modern
Városok Program és a Területfejlesztési Operatív Program keretében induló turisztikai
fejlesztésekre irányuló nagyprojektek kidolgozásában. A helyi munkacsoport tagjaként
aktívan bekapcsolódtunk az URBACT III program keretében megvalósuló „TechTown”
projekt üléseinek munkájába.
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-os előzetes adatai szerint a vendégforgalom a
tavalyi évihez hasonlóan alakult: a vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken
összesen 194 916 volt, mely kis mértékű növekedés az előző évhez képest. A belföldi
vendégek 131 250, a külföldi vendégek 63 666 vendégéjszakát töltöttek el Nyíregyházán. Ez
utóbbi 6,87%-os növekedést jelent az előző év adataihoz viszonyítva. Kiemelkedő volt a
román (13,48 %), lengyel (11,36 %) és szlovák (10,88 %) vendégéjszakák növekedése. A
szállodák mutatói is pozitív irányba változtak, a szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma
4,6%-kal volt magasabb a 2015-ös évhez viszonyítva. A vendégösszetétel a várost felkereső
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vendégek számát tekintve az előző évi megfelelő adatokhoz hasonló. A vendégek 27,72%-a
külföldről érkezett, mely mintegy 6,57%-os növekedést mutat az előző évhez képest.
Továbbra is a belföldi turisták száma dominál Nyíregyházán, mely 2016. december 31-ig az
összes vendég 72,28%-át jelenti.
Az idegenforgalmi adó mértéke 2016-ban 400 Ft-ra emelkedett, így 64 591 e. Ft
idegenforgalmi adó folyt be a költségvetésbe, melyet teljes mértékben az idegenforgalomba
forgat vissza a város.
A 2016. év sem maradhatott elismerés nélkül. Az Utazó magazin által meghirdetett
versenyen „Az év turisztikai városa” immár második alkalommal Nyíregyháza lett. A Magyar
Turisztikai Ügynökség 2016-ban is átfogóan ellenőrizte az ország valamennyi Tourinform
irodáját. A szakmai ellenőrzés során a Tourinform hálózat 125 irodája közül a társaságunk
által működtetett sóstógyógyfürdői Tourinform iroda a szakmai értékelés szempontjai alapján
100 %-os eredményt ért el. (a szezonális irodák átlaga országos szinten 68 % volt).
Szervezetünk a marketing tevékenység, az értékesítés-ösztönzés és kommunikáció
mellett foglalkozott tervezéssel, szervezet- és hálózatfejlesztéssel, turisztikai termék-,
szolgáltatás- és kínálat-fejlesztéssel, infrastruktúra fejlesztéssel, partnerség és szemléletmód
kialakítással, érdekképviselettel.
A TDM munkaszervezete 2016-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 főállású és egy négy órában foglalkoztatott
dolgozóval bővült a nyári folyamatos nyitva tartás miatt. A szakmai munkát segítette egy
turizmus szakértő és a nyári gyakorlaton lévő diákok.
A társaság 2016. évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: A társaság mérlegét
vizsgálva megállapítható, hogy az eszközök állománya (31 391eFt) az előző évhez képest
csökkent, mely a befektetett eszközök csökkenésének a következménye. A társaság 17 661eFt
befektetett eszközzel rendelkezik, melyben jelentős részt a tárgyi eszközök képviselik
(17 252eFt). 2016 évben készlettel nem rendelkezik a társaság, míg a követelés állomány
értéke 3 238eFt, mely főleg adóhatósággal szembeni követelést tartalmaz. A pénzeszköz
egyenlege 10 357eFt, míg a mérlegben kimutatott aktív időbeli elhatárolás összege 103eFt.
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2016 évben a saját tőke állomány 10 118eFt-ot mutat. A saját tőke aránya az összes forráson
belül az előző évben 16 %, míg a tárgyévben 32 %-ot mutat. A társaságnak hosszú lejáratú
kötelezettségei nincsenek. Az egy éven belül esedékes kötelezettségek állománya az előző
évhez képest növekedett, melynek oka, hogy nagyobb összegű szállítói kötelezettség maradt
fenn év végén, mint az előző évben. A passzív időbeli elhatárolások állománya (16 880eFt) a
bázisévhez képest csökkenést mutat, mely a halasztott bevétel feloldásából ered.
A társaság eredmény kimutatását vizsgálva megállapítható, hogy 2016. évben az
összes bevétel 77 782eFt volt, melyből a belföldi értékesítés nettó árbevételének összege
46 327eFt, a kapott támogatás összege – melyben a tárgy évben kapott támogatás, és az előző
évek fejlesztése miatt kapott elhatárolt támogatásból feloldott összeg található - 31 449eFt, a
pénzügyi műveletek bevétele 7eFt. Itt meg kell említeni, hogy az önkormányzattól kapott
támogatás összegéből 2 649eFt elhatárolásra került, mivel az utolsó átutalt összeg 2016.12.31én került átutalásra, és ezzel szemben költségek majd csak 2017 évben merülnek fel.
A költségek, ráfordítások összességében 76 730eFt összegben realizálódtak. A
költségeket és ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 43 452eFt, a
személyi jellegű ráfordítások értéke 29 406eFt, az értékcsökkenési leírás 3 260eFt.
A tárgyévi adózás előtti eredmény 1 107eFt, az adózott eredmény 1 053eFt értéken
alakult.
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi működését értékelve,
megállapítható, hogy a szervezet hatékony működést folytatott és az a tervezettnek
megfelelően alakult.

Nyíregyháza, 2017. április11.

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
47.71
47.29
47.21
47.25
47.65
47.61
47.62
47.63
72.20
73.11
73.12
73.20
74.30
74.90
77.21
77.39
79.12
82.11
82.19
82.20
82.30
82.99
85.59
85.60
91.03
93.29
94.11
94.12

Óra-, ékszer-kiskereskedelem
Ruházat kiskereskedelem
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
Ital-kiskereskedelem
Játék-kiskereskedelem
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papírárú-kiskereskedelem
Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Piac-, közvélemény-kutatás
Fordítás, tolmácsolás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Utazásszervezés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Telefoninformáció
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
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
A társaság székhelye:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
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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)
• titkársági feladatok ellátása (pl. taggyűlés és FEB ülések előkészítése, tájékoztatás)
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• 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, TDMSZ), 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, közösségi oldal működtetése

•

mobil applikáció kialakítása

•

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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Megvalósult feladatok
Nyíregyháza Megyei Jogú Város turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékei Erdélyben
történő komplex bemutatásának megvalósítása
A Kormány 1408/2015. (VI.19.) Korm. határozatában és az azt módosító 1924/2015. Korm.
határozatában támogatást biztosított Nyíregyháza Megyei Jogú Város turisztikai, kulturális,
gasztronómiai, értékeinek Erdélyben történő komplex bemutatását szolgáló programokon
(kitelepülések, work-shopok, study tourok és egyéb promóciók), kiemelten Kolozsváron az
Európa Ifjúsági Fővárosa rendezvénysorozaton belül megrendezett Kolozsvári Magyar
Napokon, valamint Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten való részvételhez, valamint a
rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzéséhez, továbbá Nyíregyháza
bemutatkozásához Nagyváradon és a nagyváradiak tanulmányútjához Nyíregyházán,
Nyíregyháza bemutatkozásához Nagybányán, Nyíregyháza megjelenéséhez Temesváron,
Nyíregyháza részvételéhez a Szent György Napokon Sepsiszentgyörgyön, Nyíregyháza
bemutatkozásához Aradon, ezen felül marketing költségekhez (óriásplakát, online- és
újsághirdetés, study tour) és eszközbeszerzéshez.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város megbízta a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t a fent
megnevezett feladatok lebonyolításával.
Ennek keretében a következő feladatokat valósítottuk meg.
Nyíregyháza bemutatkozása a temesvári Targul de Turism Vacanta turisztikai
kiállításon
A Magyar Turizmus Zrt. romániai külképviseletének 24 m2-es standján jelentünk meg a
temesvári turisztikai kiállításon 2016. március 04-06. között, mely idén harmadik alkalommal
került megrendezésre. Jelen turisztikai kiállítás elsősorban imázs építésre szolgált, ugyanis
ebben a régióban Nyíregyháza és a Nyírség, mint turisztikai célpont még kevésbé ismert.
Tapasztalataink alapján azonban az itt élők folyamatosan keresik az új fürdőzési
lehetőségeket, és megfelelő ajánlat esetén távolabbi desztinációba is elutaznak. A kiállításon
való megjelenés célja az volt, hogy a térség turisztikai kínálata a teljesség igényével, a lehető
legszélesebb körben népszerűsítésre kerüljön. A kilátogató vendégek részére Nyíregyháza és a
Nyírség

látnivalóiról,

turisztikai

attrakcióiról

és

szálláslehetőségeiről

nyújtottunk

felvilágosítást, illetve több konkrét érdeklődés érkezett nyári pihenéssel kapcsolatosan is. A
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kiállításon a látogatók részére promóciós célra nyíregyházi ajándéktárgyak kerültek
kiosztásra.
Nyíregyháza bemutatkozása az Aradi Tavaszi Vásáron
2016. április 15-17. között munkatársaink kiadványokkal és pálinkakóstolóval várták az
érdeklődőket az aradi Tavaszi Vásáron. A kilátogatók körében egyedi kínálatot jelentett
Nyíregyháza faháza, hiszen más turisztikai szolgáltató nem képviseltette magát a
rendezvényen. Számunkra is új desztinációt jelentett ez a város, hiszen Aradon első ízben
jelentünk meg és először találkoztunk közvetlenül a potenciális célcsoporttal. A vásáron a
látogatók részére a kiadványok melett promóciós célra nyíregyházi ajándéktárgyak is
kiosztásra kerültek.
Nyíregyháza bemutatkozása a Szent György Napokon – Sepsiszentgyörgyön
Erdély egyik legrégebbi és legnagyobb rendezvényén, a 25. Szent György Napokon
találkozhattak az érdeklődők Nyíregyháza és a Nyírség turisztikai kínálatával, ahol a térség az
egyik legattraktívabb sátorban gazdag programkínálattal várta a közönséget. A kilátogató
vendégek részére Nyíregyháza és a Nyírség látnivalóiról és szálláslehetőségeiről nyújtottunk
felvilágosítást, ezen kívül az eredetvédett pálinkák kóstolására, valamint nyíregyházi szóró
ajándékok promóciós célú osztására is sor került.
A gyermekek körében a nyíregyházi sátor örvendett a legnagyobb népszerűségnek, nem
véletlenül, hiszen a Nyíregyházán működő LEGO játékgyár kockáival játszhattak a sátorban
kialakított gyermekszigeten. A zárókoncert előtt egy nyíregyházi 2 főre szóló hétvége is
kissorsolásra került a rendezvény főszínpadán.
A nagy sikerű program ideje alatt voltak, akik konkrét kérdéseket tettek fel a nyaralásukkal
kapcsolatban, mások pedig kedvet kaptak ahhoz, hogy a jövőben Nyíregyházára látogassanak,
olyannyira hogy a nyár folyamán a TDM irodában láttuk viszont őket. Tapasztalataink alapján
több család is igénybe vette a csomagajánlatok nyújtotta lehetőségeket.
Turisztikai workshop Temesváron
A Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködve egy turisztikai bemutatkozó workshopra
került sor Temesváron május 18-án. A Hotel Temesvár különtermében a szakmai program
meghívottait Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere köszöntötte, majd Soós Júlia a
Magyar Turisztikai Ügynökség romániai külképviseletének vezetője ismertette a régió
turisztikai lehetőségeit. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
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ügyvezetője előadásában bemutatta a város turisztikai attrakcióit és ajánlatait, ezt követően a
Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Gajdos László izgalmas előadást tartott a 2015-ben Európa
legjobb állatparkja címet viselő Sóstó Zoo-ról, valamint az állatpark legújabb attrakciójáról,
az Andok világáról. Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
előadásának középpontjában a gyógyászati komplexumban igénybe vehető szolgáltatások
álltak.
A megrendezett workshop fontosságát az is jelzi, hogy Románia ezen régiójából még kevesen
jártak Nyíregyházán. Az elhangzott színes előadások azonban olyan meggyőzőek voltak,
hogy egy utazási iroda már júniusra tervezett csoportot hozni a városba. Konkrét szerződés
kötésre is sor került a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel.
Aradi, temesvári turisztikai szakemberek tanulmányútja Nyíregyházán
A Temesváron megrendezett workshop folytatásaként egy study tour érkezett Nyíregyházára
május 22-24. között, melynek keretében a résztvevők személyesen is bejárhatták a város
turisztikai látványosságait, valamint szálláshelyeket is megtekinthettek. A tanulmányút során
jártak az Aquarius Élmény- és Parkfürdőben, ahol megismerhették a gyógyászati kezeléseket,
illetve személyesen is kipróbálhatták a fürdő szolgáltatásait. Másnap bemutatásra került a
Sóstói Múzeumfalu, természetesen nem maradhatott ki a 2015-ben Európa legjobb
állatparkjának választott Sóstózoo megtekintése sem. Elutazás előtt belvárosi sétára is sor
került, valamint a Hotel Pagonyban Magyarország legjobb sportló ménesének bemutatóját is
láthatták a résztvevők.
Óriásplakát kampány Erdélyben
A nagyközönség elérése céljából óriásplakát kampányt folytattunk Kolozsvár, Szatmárnémeti,
Sepsiszentgyörgy, Nagybánya, Arad, Temesvár és Székelyudvarhely forgalmas és frekventált
helyszínein. A kampányokat a főszezon előtt, márciusban elindítottuk, hogy felkeltsék az
érdeklődést a desztináció iránt. Ezekben a városokban online felületeken is invitáltuk a
vendégeket Nyíregyházára.
Online kampány Erdélyben
Annak érdekében, hogy minél több kommunikációs csatornán elérjük a nagyközönséget, a
Magyar Turisztikai Ügynökség Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságával
együttműködve online kampányt indítottunk több nagyvárosban május hónapban. Ennek
keretében Kolozsvár, Temesvár, Brassó, Arad, Nagyszeben városok jelentős online portáljain,
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felületein az Alföld Spa bannerek formájában jelentünk meg, mely tovább irányított saját
honlapunkra.
Eszközbeszerzés
A támogatás keretében beszerzésre kerültek olyan eszközök, melyeket a kitelepülések során
már használatba vettünk, így például logózott ajándéktárgyak, roll upok, reklámzászlók,
sörpadok, rendezvénysátrak, napernyők, dekoráció, székek, laptopok, formaruha. Az
eszközök a további megjelenéseink során igény szerint felhasználhatóak, így nem lesz
szükség azok bérlésére. Különösen figyelemfelkeltő volt a sepsiszentgyörgyi kiállításon az
egységes roll-upok használata, melyek a város legnagyobb turisztikai attrakcióit jelenítik meg.
A reklámzászlók a maguk egyszerűségével odavonzották a látogatók figyelmét Nyíregyháza
standjára. Az egységes formaruhák az összetartozást érzékeltetik egy-egy kiállításon vagy
rendezvényen.
Visegrádi Négyek pályázat
Közép- és Kelet-Európában kisebb a nagyvárosok sűrűsége, mint Európa többi részén, így a
kis-és középvárosok nagyobb hangsúllyal bírnak ebben a régióban. A kisvárosok számos
területen, így a turisztikai adottságok tekintetében is különböznek a nagyobb városoktól. A
még rejtett turisztikai potenciál kiaknázása érdekében Nyíregyháza lengyel testvárosa,
Rzeszów sikeresen pályázott a Nemzetközi Visegrádi Alapnál meghirdetett "V4-Standard
Grants" pályázatra. A „Promóció a turizmusban – együttműködési lehetőségek a V4
kisvárosai között a versenyképesség növelése érdekében” c. projekt keretében Rzeszów Város
Önkormányzata, mint projektvezető, illetve Sztropkó (Szlovákia), Šternberk (Cseh
Köztársaság) és Nyíregyháza turisztikai szakemberei, mint projektpartnerek működnek együtt
a

V4-en

belüli

turisztikai

forgalom

növelése

érdekében.

A közös munka egyik célja egy színvonalas, invitatív tájékoztató anyag létrehozása, mely
idegenvezetőként szolgál mind a négy városban. A kiadvány elektronikus formában lesz
elérhető

angol,

lengyel,

magyar,

szlovák,

cseh,

ukrán

és

német

nyelven.

A 2017. februárjáig tartó együttműködés során tanulmányutak és munkacsoport ülések
keretében a helyi turisztikai kínálat prezentálása, a jó gyakorlatok és jövőbemutató, kreatív
megoldások cseréje is megvalósul.
Utazás Kiállítások
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39. Budapesti Utazás Kiállítás
Március 3-6. között Magyarország legjelentősebb turisztikai expóján, az Utazáson
népszerűsítettük a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. munkatársaival Nyíregyháza és a Nyírség
turisztikai attrakcióit. Az állatpark, a wellness és a kulturális ajánlatok mellett a 2015. év
második felében átadott gyógyászati központ is vonzó volt a turisták körében. Ebben az évben
az Észak-alföldi régió újra önálló standon mutatkozott be egy 90 m2 alapterületű standon, így
a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. is a régiós standon jelent meg.
Budapest - Főszezon kiállítás
A nyári főszezon kezdetén vártuk a vendégeket Nyíregyháza és a Nyírség turisztikai attrakciót
bemutató kiadványokkal és a nyárra szóló csomagajánlatokkal a Budai Várban a Savoyai
teraszon. A fővárosiak mellett a külföldi turisták is érdeklődtek Nyíregyháza és a Nyírség
iránt.
Budapest - Nyugdíjas Expo
Immár nyolcadik alkalommal rendezték meg Budapesten a SYMA Konferencia- és
Rendezvény-központban november utolsó hétvégéjén az 50 + Nyugdíjas Expot, ahol a
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közösen mutatta be
városunk turisztikai ajánlatait.
A kétnapos rendezvényre több ezer nyugdíjas látogatott ki, melynek középpontjában az
egészségmegőrzés és életminőség megtartása állt.
A Nyíregyháza standját felkereső vendégek élénken érdeklődtek a kedvezményes
szálláslehetőségek és gyógyászati kezelések iránt. Közülük sokan jártak már városunkban, s
dicsérték az állatparkot, a fürdő szolgáltatásait valamint a város rendezettségét és tisztaságát.
Több nyugdíjas csoport jelezte, hogy a jövőben kirándulást szerveznek Nyíregyházára, akik
így közvetlenül szerezhették be a szükséges információkat.

Külföldi kiállítások
Ferien Messe
2016. január 14 – 17. között került megrendezésre a Ferien Messe utazási kiállítás Bécsben,
amelyen első ízben képviseltük Nyíregyháza és a Nyírség turisztikai attrakcióit. A vásárt
alapvetően az osztrák fővárosban élők látogatták, akik a kiváló gyógyvizet és a könnyű
elérhetőséget (ÖBB) előtérbe helyezve keresték a szolgáltatásokat.
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Turisztikai megjelenések
Kassai Főkonzulátus eperjesi fogadása
Március 16-án részt vettünk Magyarország Kassai Főkonzulátusának eperjesi ünnepi
fogadásán, ahol turisztikai kiadványokkal és pálinkakóstolóval vártuk a vendégeket.
Milánó - workshop
Március 17-én a nyíregyházi TDM is részt vett a Magyar Turizmus Zrt. olaszországi
külképviselete és az Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság által szervezett Prémium
Napon Milánóban. A szakmai workshop célja az Észak-alföldi régió, mint új, könnyen
elérhető, különleges desztináció megismertetése az olasz turisztikai szakmával, a WizzAir
Debrecen-Milánó járatnyitás kapcsán. A rendezvényen több mint 60 utazási iroda és tour
operátor képviselője jelent meg, akiket Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, Dr.
Kovács Ferenc köszöntött. A szakemberek részéről élénk érdeklődést mutatkozott a
nyíregyházi turisztikai ajánlatok iránt, elsősorban a gyógyvíz, gyógyászati kezelések valamint
a kerékpározási lehetőségek álltak a tárgyalások fókuszában. A rendezvényen részt vevők
között kisorsolásra került a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú hétvégére szóló felajánlása.
A látogatás során Dr. Kovács Ferenc egyeztetett Dr. Hagymási Tündével, Magyarország
Nagykövetsége külgazdasági szakdiplomatájával a gazdasági és befektetési lehetőségekről,
és további olaszországi együttműködési kapcsolatokról.
Nyíregyházi Egyetem Innovációs-és Állásbörze
A Nyíregyházi Egyetem 2016. április 19-én 11. alkalommal rendezte meg Innovációs-és
Állásbörzéjét, ahol mint az intézmény stratégiai partnere mutatkoztunk be, a városból, a
megyéből és a régióból érkezett számos kiállító mellett. Több százan tekintették meg a
Nyíregyházáról és a Nyírségről szóló ajánlatokat.
Nyíregyháza megjelenése Rzeszówban
2016. május 3-án a lengyel alkotmány ünnepén nemcsak városnapot tartottak a lengyelországi
Rzeszówban, hanem megemlékeztek a Nyíregyházával 20 éve élő testvérvárosi kapcsolatról
is. Az rendezvényen a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
munkatársai népszerűsítették Nyíregyháza turisztikai attrakciót. A kellemes időben nemcsak
a prospektusok fogytak, hanem a kóstoltatásra vitt szilvapálinkát is szívesen fogyasztották az
érdeklődők. A két város testvérvárosi kapcsolatának köszönhetően a nyíregyházi faházat
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felkeresők előtt nem volt ismeretlen a város, s több konkrét érdeklődés is érkezett a nyári
pihenéssel kapcsolatosan. A rzeszowi lakosok közül egyre többen megismerik és megkedvelik
Nyíregyházát, ezt bizonyítja az a négy gyermekes család is, aki 2016-ban 3 hétvégéjét töltötte
nálunk.
Hamburgi Kikötőfesztivál
Magyarország a hamburgi szenátus meghívására partnerországként szerepelt Németország
legjelentősebb szabadtéri vásárán 2016. május 5-8. között. A világ legnagyobb kikötői
fesztiválján Magyarország 1 700 m2-es területen mutatkozott be, ahol Nyíregyháza önálló
standon képviselte magát. Népviseletben vártuk a látogatókat, akik elsősorban a gyógyászati
és fürdőszolgáltatások iránt érdeklődtek. Nagy sikere volt megyénk eredetvédett pálinkáinak.
Eperjesi Városi Napok
A 11. Eperjesi Városi Napokon, az Eperjesi Szentháromság téri Vásár programsorozathoz
kapcsolódva 2016. június 9-11. között Nyíregyháza kézműves és turisztikai ajánlatát
ismerhették meg az eperjesiek a város főterén.
A három nap során a TDM munkatársai turisztikai kiadványokkal és a nyárra szóló
csomagajánlatokkal népszerűsítették Nyíregyháza és a Nyírség látnivalóit. A turisztikai
kínálat mellett, az érdeklődők megismerkedhettek régi mesterségekkel is, mint például a
kosárfonással és bőrdíszmű készítéssel, de voltak még fajátékok és különleges ásványokat
kínálók is. A két város testvérvárosi kapcsolatának köszönhetően a standot felkeresők körében
már nem volt ismeretlen a desztináció.
A legnagyobb népszerűségnek a gyerekek által csak „SzuperZoo”-ként említett Nyíregyházi
Állatpark és az Aquarius Élmény- és Gyógyfürdő örvendett. A sátrat meglátogató vendégek
közül többen is beszámoltak már korábbi élményeikről. Különösen lelkes volt az a
standunkhoz érkező csoport, akik az előző napon osztálykirándulás keretében látogattak el
városunkba. Ezen kívül több konkrét érdeklődés is érkezett Nyíregyháza és a Nyírség
program és szálláshely kínálatával kapcsolatban, mivel az eperjesi fiatalok, gyermekes
családok közül sokan idei pihenésük helyszínéül Nyíregyházát választották.
Bielsko-Biała – 12. Partnervárosok Fesztiválja
2016. június 16-19. között a dél-lengyelországi Bielsko-Białában találkozhattak az érdeklődők
Nyíregyháza kulturális és turisztikai kínálatával.
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A két város között elindult együttműködés folytatásaként Nyíregyháza meghívást kapott a 12.
Partnervárosok Fesztiválja c. rendezvényre, amelyen a TDM és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
munkatársai várták a vendégeket Bielsko-Biała főterén. A nyíregyházi látnivalók
népszerűsítésében az állatpark oroszlánjelmeze is segített, mely a gyerekek körében nagy
sikert aratott. A felnőttek örömére eredetvédett szilvapálinka kóstoltatására került sor.
A fesztiválon fellépő számtalan külföldi zenekar közül - akik többek között Németországból,
Ausztriából,

Csehországból,

Szlovákiából

érkeztek-

kétség

kívül

a

Nyíregyháza

képviseletében fellépő Folkfusion Band aratta a legnagyobb sikert.
Az eseményre ellátogatott dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Ulrich Attila alpolgármester
is. Jacek Krywult, Bielsko-Biała polgármestere reményét fejezte ki, hogy a két város
kapcsolata a jövőben még tovább fog erősödni és lehetőség nyílik az együttműködésre
szélesebb területen is.
A két nap alatt sokan megfordultak a nyíregyházi faháznál. Élénk érdeklődés mutatkozott az
egészségturisztikai és fürdőzési lehetőségek iránt, a gyermekek természetesen az állatparkra
voltak kíváncsiak. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyermekes családok mellett egyre több fiatal
pár is szeretne Nyíregyháza jönni, így ez a korosztály is szép számmal érdeklődött a lengyel
nyelvű konkrét csomagajánlatok iránt. A Nyíregyházától 430 km-re található 174 ezer lakosú
Bielsko-Biała és vonzáskörzete turisztikailag potenciális küldőpiac térségünk számára.
Várakozásaink szerint a sikeres bemutatkozásnak köszönhetően még több dél-lengyelországi
turista látogat majd el hozzánk.
Hajdúszoboszló
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. a nyári hónapokban több alkalommal a Hungarospa
Hajdúszoboszló bejárata előtt felállított standon mutatta be a város és a Nyírség turisztikai
attrakcióit. Immár negyedik éve kapunk meghívást a hajdúszoboszlói kollégáktól hogy a nyári
főszezonban ajánlhassuk az ott lévő turisták figyelmébe a közeli nyírségi látnivalókat.
Kolozsvár – 7. Kolozsvári Magyar Napok
2016. augusztus 18-21. között Nyíregyháza immár második alkalommal mutatkozott be a 7.
Kolozsvári Magyar Napokon. Az idei év különlegessége, hogy Kolozsvár várossá
nyilvánításának 700. évfordulója jegyében szervezték a magyar napokat. Nyíregyháza a már
megszokott helyen, a Magyar Turisztikai Ügynökség sátra mellett, önálló sátorban
népszerűsítette a város és a Nyírség turisztikai ajánlatait.
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A Nyíregyházi TDM és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. munkatársai a kilátogató vendégek részére
Nyíregyháza látnivalóiról és szálláslehetőségeiről nyújtottak felvilágosítást, ezen kívül
számos érdekes program is várta az érdeklődőket. Ismételten nagy sikert aratott a felnőttek
körében a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. masszőrei által nyújtott frissítő masszázs, a gyerekek és a
fiatalok szívesen fotózkodtak a Hello Nyíregyháza fotófalnál. A legkisebbek részére idén új
attrakcióval készültünk, amely igen közkedvelt volt, hiszen a Nyíregyházán működő játékgyár
kockáival játszhattak a sátorban kialakított gyermekszigeten. A nagy meleg ellenére sokan
megkóstolták szatmári szilvapálinkánkat is.
A Kolozsváriak körében Nyíregyháza már nem ismeretlen, az elmúlt években számos vendég
töltött hosszabb-rövidebb időt a városban, akik közül sok a visszatérő, ezért a jövőben
távolabbi városokat is megcélzunk tevékenységünkkel.
Jaroslaw – Bencés vásár
A lengyelországi Jaroslaw-ban külön standokkal mutatkozott be Nyíregyháza az úgynevezett
Bencés vásáron. Bár a Bencés vásár a Jaroslaw-i Apátság területén hivatalosan csak
szombaton délelőtt 11-kor nyitotta meg kapuit, már a reggeli órákban egymást érték a
látogatók. A helyszín különlegességét ráadásul az adta, hogy egykor ott élt és imádkozott II.
Rákóczi Ferenc. Pénteken Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere
nyitotta meg a Magyarországon is egyedülálló Kállay gyűjtemény kiállítását a Bencés
Apátságban. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
munkatársaival együtt a Nyíregyházi Állatpark oroszlánja is hosszú utat tett meg, de nem
hiába,

hiszen

nagy segítséget

jelentett

a

turisztikai

attrakciók

és

szálláshelyek

népszerűsítésében. Amíg a nagyok körében a szatmári szilvapálinka kóstolása, addig a
kicsiknél az oroszlános fotózkodás aratott sikert. A turisztikai ajánlatok mellett a
bőrdíszműves remekek, ásványok és a finom füstölt termékek sem maradhattak otthon. A
lengyelek körében Nyíregyháza kedvelt desztináció, melyet ez a komplex megjelenés is
tovább erősített.
Temesvár – 1. Temesvári Magyar Napok
Szeptember 30. és október 2. között első alkalommal szervezte meg a temesvári Várbástya
Egyesület a Temesvári Magyar Napokat, amelyen részt vett Nyíregyháza városa is.
Az eseményre Temesvár főterén, az Opera téren került sor. A rendezvény megnyitó
ünnepségén dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is köszöntötte a temesváriakat és
felhívta a figyelmet az esemény jelentőségére. A cél a hagyományok, gasztronómia és
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kézműves mesterségek megismertetése volt, melyet kiegészített a magyarországi turisztikai
értékek promótálása. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. közösen a Sóstó-Gyógyfürdők
Zrt-vel önálló faházban mutatta be a város és a Nyírség turisztikai attrakcióit. A Nyíregyházi
Állatpark oroszlán jelmeze már messziről odavonzotta nemcsak a kicsiket, hanem a
nagyobbakat is, akik örömmel fotózkodtak az oroszlánnal. Természetesen nem maradhatott el
a hungarikumnak számító pálinka kóstoltatása sem. Az utolsó nap a Bikini koncert előtt
sorsolták ki a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által felajánlott wellness pihenést.
A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy nemcsak a magyar nyelvűeket szólította meg, hanem
számos román érdeklődő is kilátogatott a rendezvényre.
Krakkó - Prémium Nap
Nyíregyháza is bemutatkozott a Magyar Turisztikai Ügynökség Egészségturizmusért felelős
igazgatóság Alföld SPA projektje kapcsán 2016. november 22-én megrendezésre került
turisztikai termékekre fókuszáló Krakkói Prémium Napon. Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármestere, Hirling Bozena a Magyar Turisztikai Ügynökség
külképviselet vezetője és Dr. Wisniewski Anna vezető külgazdasági szakdiplomata
köszöntötte a megjelent utazási irodák vezetőit, a média képviselőit és a turisztikai
szakembereket. Katona Ilona prezentációja után a közel hatvan érdeklődő közvetlenül
találkozhatott városunk turisztikai cégei - a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. (TDM), a
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.- vezetőivel.
A szakmai program során intenzív érdeklődés mutatkozott a térség turisztikai kínálata iránt.
Számos kérdés merült fel a gyermektáboroztatási lehetőségekkel, és a diákcsoportok számára
nyújtott kedvezményekkel kapcsolatban, illetve üzleti tárgyalások folytak a jövő évi
együttműködési lehetőségekről a lengyel tour operatorok és a nyíregyházi szakemberek
között. A workshop-ot záró ajándéksoroláson a polgármester személyesen nyújtotta át a
szerencsés nyertesnek a Hotel Fürdőház*** két fő részére szóló felajánlását.
Lengyelország immár évek óta kiemelt küldőpiac a térség számára. A KSH adati szerint
Nyíregyháza kereskedelmi szálláshelyein 2016. szeptember 30-ig mintegy 8,45%-kal
emelkedett a lengyel vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához képest. Krakkó
és agglomerációja, a 3,5 millió fős lakosság számmal pedig az egyik potenciális küldő területe
a Nyírségnek, amely a színvonalas fürdő- és gyógyszolgáltatásai mellett sok egyéb
lehetőséget is kínál az idelátogatóknak, ezért kiemelt jelentőségű volt látogatás. A korábbi
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tapasztalatok azt erősítik, hogy ilyen személyes jellegű bemutatkozásnak köszönhetően a
külföldi utazási irodák kínálatában megjelennek a konkrét csomagajánlatok, tovább erősítve a
desztináció népszerűségét a lengyel piacon.
Study tourok
Szlovák study tour
Együttműködve a Magyar Turisztikai Ügynökség Észak-alföldi Regionális Marketing
Igazgatóságával és a szlovákiai külképviselettel egy 6 fős újságírói csapatot fogadtunk
Szlovákiából, az Alföld SPA kampány keretében. A szakemberek ellátogattak a Nyíregyházi
Állatparkba, kipróbálták az Aquarius Élmény-és Parkfürdő szolgáltatásait, megtekintették a
gyógyászati centrumot valamint egy lovas bemutatón is részt vettek a Hotel Pagonyban.
Német blogger
Szintén a Magyar Turisztikai Ügynökség Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságával
való együttműködés keretében fogadtunk egy német bloggert, aki ellátogatott a
múzeumfaluba és az állatparkba.
Sudy tour romániai újságírók részére
A Magyar Turisztikai Ügynökség Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának
meghívására az Észak-alföldi régióba érkeztek elsősorban Kolozsvárról újságírók,
szerkesztők, bloggerek, akik Nyíregyházán az Aquarius Élményfürdőt és Gyógyászati
Központot tekintették meg.
Olasz újságíró Nyíregyházán
Az olasz Plein Air aktív utazó magazin újságírója és fotósa érkezett hozzánk tanulmányútra.
Nyíregyházán megtekintették az állatparkot, és múzeumfalut illetve ellátogattak Máriapócsra
és Kállósemjénbe is.
Ukrán utazási irodák képviselői
A Magyar Turisztikai Ügynökség Észak-Alföldi RMI meghívására ukrán utazási irodák
képviselői érkeztek Nyíregyházára, akik az Aquarius Élmény-és Gyógyfürdőt, valamint a
Gyógyászati Központot látogatták meg.
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Kijevi on-line turisztikai honlap üzemeltetői
Kijev on-line turisztikai felületét működtető cég képviselői látogattak el a városba, akik a
Lego gyár meglátogatása után felkeresték a TDM Irodát, valamint kilátogattak az állatparkba
és a fürdőbe is.
Bielsko-Biala delegációjának fogadása
Júniusban a dél-lengyelországi Bielsko-Bialába kapott meghívást a TDM a 12. Partnervárosok
Fesztiválja elnevezésű rendezvényre. A két város között kialakult együttműködés további
erősítése érdekében egy delegáció érkezett Nyíregyházára Bielsko-Biala vezetésével, akiknek
a hivatalos tárgyalások mellett a turisztikai attrakciók is bemutatásra kerültek.
Virágos Magyarország zsűrije
Nyíregyháza idén is pályázott a Virágos Magyarországért versenyre, amelynek zsűrije 2016.
július 7-én látogatott el Nyíregyházára, fogadásukban és kalauzolásukban a TDM munkatársai
is részt vettek.
Visegrádi Négyek Nyíregyházán
2016. szeptember 22-23-án a „Promóció a turizmusban – együttműködési lehetőségek a V4
kisvárosai között a versenyképesség növelése érdekében” c. projekt keretében a Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft. látta vendégül a partnerországok turisztikai szakembereit. A
kétnapos találkozó munkacsoport megbeszéléssel kezdődött, ahol érdekes előadásokat is
hallhattak a résztvevők angol nyelven például az Erasmus program és a turizmus
kapcsolatáról. Ezt követően a Jósa András Múzeumot illetve a Sóstógyógyfürdőn található
turisztikai attrakciókat látogatták meg a vendégek. A találkozó során a szlovákiai
partnerváros,

Sztropkó

polgármestere

tárgyalásokat

folytatott

Dr.

Ulrich

Attila

alpolgármesterrel a jövőbeni együttműködés lehetőségeivel kapcsolatban. A jó hangulatban
zajló találkozó folytatására a csehországi Šternberkben kerül sor. Ezen feladatok
megvalósítása csak bevezetés további nemzetközi projektekhez. A versenyképesség
fenntartása érdekében a négyes a jövőben is együtt kíván dolgozni hasonló projekteken.
Óriásplakát kampány
A korábbi éveknek megfelelően óriásplakátokkal is kampányoltunk Budapesten. Egyrészt
együttműködve a Veolia céggel 2015 decemberétől 2016 június végéig 37 db óriásplakát volt
kiállítva Budapest legkülönbözőbb kerületeiben. A másik kampány plakátjait április hónapban
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helyeztük ki az M1-M7 kivezető, az M3 és az M5 bevezető szakaszán. A magnum plakátok a
legnagyobb turisztikai attrakciókat mutatják be. A nagyközönség elérésére kiváló eszköz az
Outdoor kültéri plakát felállítása. Az óriásplakátok figyelem felkeltőek a nagyváros
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 magnum kampány július végéig tartott.
Óriásplakát kampány Szlovákiában
Együttműködve a Magyar Turisztikai Ügynökség Észak-alföldi Regionális Marketing
Igazgatóságával 47 db óriásplakátot helyeztünk ki május hónapban Szlovákia keleti részén,
többek között Kassán és Terebesen az Alföld Spa program keretében.
Berlini plakátok
Március és május között a világviszonylatban legnagyobb nemzetközi turisztikai vásár, az
ITB megrendezése előtt turisztikai és gasztronómiai témában installációt helyeztünk el a
berlini nagykövetségi épületének kirakatában. A kirakati installációt ezen hónapok alatt több
millió járókelő látta, hiszen a nagykövetség épülete a Brandenburgi kapu közelében, Berlin
legforgalmasabb utcájában, az Unter den Lindenen helyezkedik el.
Banner hirdetés Szlovákiában
Január végétől egy hónapig banner-kampányt folytattunk a Magyar Turizmus Zrt. szlovák
külképviseletének oldalán (www.madarsko.sk). Május és június hónapban családbarát-gyerek
ajánlatokkal

jelentünk

meg

szlovák

nyelvű

tematikus

kampányoldalon

(www.madarsko.sk/deti).
Travelo hirdetés
Szeptemberben egy hónapon keresztül hirdettük Nyíregyháza turisztikai attrakcióit a Travelo
honlapon link, banner, outdoor melléklet formájában.
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.
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Tv megjelenések
Márciusban fogadtuk az M1 Itthon vagy! c. turisztikai magazin forgató csoportját. A műsor
áprilisban került levetítésre. Ugyancsak nálunk forgatott a Hazahúzó c. műsor stábja. A filmet
az Echo Tv-n és az ATV-n láthatták a nézők.
Sajtótájékoztatók, közlemények, hírlevelek, cikkek megjelentetése
Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos kommunikációra mind a turisták, mind a turisztikai
szakemberek és a média képviselők felé. Megjelentek híranyagok többek között a következő
felületeken: Nyíregyházi Tv, Kelet-Magyarország, Nyíregyházi Napló, „Hungarikumok,
Tradicionális Intézmények Magyarországon” elnevezésű angol nyelvű kiadvány, Nyírség
Utazási Iroda katalógusa, Alföld Spa kiadványai, Hello Tourist, Napi Turizmus hírlevél,
Turizmus Panoráma Bulletin hírlevél, Turizmus Kft. - Az Év 50 legbefolyásosabb személye a
magyar turizmusban, Extra Gratis c. lengyel reklámújság Az Utazó, a Hotelinfo és a Kirándul
az osztály magazin, illetve számos anyag a study tourok kapcsán.

Lakossági szemléletformáló tevékenység
Szeptember 27-én a Turizmus Világnapjához kapcsolódóan rajzpályázatot hirdettünk
nyíregyházi általános iskolák tanulói részére. A rajzpályázat témája: nyíregyházi látnivalók
gyerekszemmel az akadálymentesség jegyében. A beküldött rajzokat az iroda előtt elhelyezett
paravánokon függesztettük ki.

Garantált programok
Újra elkészítettük a TDM tagok nyári garantált programjait tartalmazó programajánlót, mely
turisztikai információs irodáinkban, illetve tagszállodáinkban és a nagy turisztikai
attrakcióknál is elérhetőek, és a nyári szezonban segítik a turistákat programlehetőségek
kiválasztásában.
Csodacsomagok összeállítása
Az idén is folytattuk a csodacsomagok kialakítását. A nyári időszakra ajánlottunk ki több
éjszakás csomagokat nemcsak magyar, hanem szlovák, lengyel és román desztinációkban is,
online és nyomtatott formában.
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Kiadványok megjelentetése
A 2016. évben újra kiadtuk a Varázslatos Nyírség c. kiadványt magyar és román nyelven, a
Nyírségi Turistavarázs kiadványt magyar nyelven. Aktualizáltuk a Szálláshely-katalógust, a
Csomagajánlatok kiadványt román és magyar nyelven, az A-Z-ig kiadványt, valamint
elkészítettük a 2016. évi nagyrendezvények ajánlóját.
Turisztikai vendégkönyv újrakiadása
2013. június 1-jétől – a nyíregyházi közgyűlés döntése alapján – egységes vendég- és
idegenforgalmi nyilvántartást kell vezetniük a nyíregyházi szállásadóknak. A vendégkönyv és
tábla elkészítését a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. koordinálta, melyeket 2016-ban
újra kiadtunk.

Tourist Police
A nyári szezonban jellemző bűncselekményekre figyelmeztetnek és információkkal segítenek
a rendőrök mellett az érettségi előtt álló diákok Nyíregyháza belvárosában és
Sóstógyógyfürdőn. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság által szervezett Tourist Police szolgálat
a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel együttműködve valósul meg. Sóstógyógyfürdőn
a Víztoronyban található Tourinform Iroda szolgál bázishelyként, ahol turisztikai
információkkal segítik a közösségi szolgálatot teljesítő diákok tevékenységét.
A belvárosi Turisztikai Információs Központ és a sóstógyógyfürdői Tourinform Iroda
működtetése
A TDM irodát 1520 turista kereste fel 2016-ban, akiknek 49,8%-a belföldi és 50,2 %-a
külföldi turista volt. A külföldiek elsősorban a szomszédos országokból és Lengyelországból,
valamint Németországból érkeztek hozzánk, de segítettünk indiai, litván és ausztrál
vendégnek 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 is, illetve az utóbbi években megnövekedett a magánszállásadással
kapcsolatban információt kérők száma is. 2015. nyarától kerékpárkölcsönzéssel bővítettük
szolgáltatási körünket. Női, férfi és gyermekkerékpárokat is bérelhetnek irodánkban a turisták
és a városlakók. Folyamatos az igény elsősorban a belföldi csoportok részéről az
idegenvezetésre, így számos alkalommal mutattuk be a belvárost és Sóstógyógyfürdőt a
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turistáknak. Változatlanul nagy az érdeklődés a PocketGuide mobil applikációnk iránt. A
turisztikai termékek értékesítését folyamatosan bővítjük az irodánkban. Jelenleg turisztikai
könyvek és ajándéktárgyak (bögre, jojo, jegyzetfüzet, matrica, hűtőmágnes stb.)
vásárolhatóak meg, valamint a városban megrendezésre kerülő rendezvények jegyeinek
értékesítésére is sor került.
Június közepén újra megnyitottuk a Tourinform irodát, mely szeptember 15-ig a hét minden
napján nyitva tartott a műemlék Víztoronyban. Az iroda fő feladata az országos, illetve az
iroda működési területén lévő látnivalókról, turisztikai szolgáltatókról, programokról,
szolgáltatásokról a belföldi és külföldi turisták versenysemleges, naprakész informálása
(szóban, írásban, telefonon), a működési terület megismertetése valamint a térség jó hírének
erősítése.
A szezon alatt elvégzésre került a Nemzeti Turisztikai Adatbázis frissítése. Ennek
köszönhetően a frissítendő kategóriákon belül aktualizálásra kerültek az adatgyűjtő területhez
tartozó turisztikai objektumok és a Tourinform Iroda saját adatai. Emellett a Nemzeti
Turisztikai Adatbázis naprakész információkkal bővült az adatgyűjtő területhez tartozó
településeken megrendezésre kerülő programokról.
A 2016-os szezon alatt az irodát összesen 1954 vendég kereste fel személyesen, akiknek
62,81%-a belföldi vendég volt, 37,19% pedig külföldi vendég. Elsősorban szlovák és lengyel
turisták tértek be az irodába, illetve romániai és ukrán vendégek kértek információt. Az emailben történt információkérők között elsősorban lengyel turisták voltak. Az érdeklődési
kör szempontjából a magyar vendégek nagyobb részét Nyíregyháza és Sóstógyógyfürdő
látnivalói és programjai érdekelték. Nagyon sok vendég egy-egy konkrét programsorozathoz
kötötte a szabadságát, így például a SóstóSerFeszt és a Vidor Fesztivál ideje alatt a
vendégforgalom magasabb volt.
A külföldi turisták elsősorban egy átfogó képet szerettek volna kapni a megtekinthető
látnivalókról, a szabadidő eltöltésének lehetőségéről és egyéb hasznos tudnivalókról
(pl. szálláshely, pénzváltási lehetőség).
Az irodánk az idei szezonban is hatékonyan szolgálta ki az azt személyesen, írásban vagy
telefonon felkereső személyeket. A visszajelzések alapján úgy véljük, hogy a vendégek
hasznosnak ítélték a felmerülő kérdéseik és problémáik megoldása érdekében adott
válaszainkat illetve az átnyújtott térképeket, kiadványokat.
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Díjak, eredmények
A folyamatos szakmai munka az idén is számos eredményt és sikert hozott. Februárban az
„Utazó” magazin immáron 16. alkalommal szavaztatta meg olvasóit az interneten és
közösségi portálokon, kérdezte meg a turisztikai szakembereket arról, hogy kit tartanak 2015
legjobb turisztikai szolgáltatójának. Ennek az eredményeként „Az év turisztikai városa”
immár második alkalommal Nyíregyháza lett.

Tourinform Iroda
A Magyar Turizmus Zrt. minősítési rendszerében a Sóstógyógyfürdő Tourinform iroda kiváló
eredményt ért el.
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Pénzügyi Terv/Tény adatok
Bevételek

2016. terv

2016.12.31
tény

Változás
terv/tény%

Pénzügyi műveletek bevétele

31 794
16 078
60
29 300
40

29 145
18 527
193
29 910
7

91,67%
115,23%
323,33%
102,08%
15,00%

Bevételek összesen

77 272

77 782

100,66%

Önkormányzat működési költség hozzájárulás
Cél szerinti tevékenység bevétele
Egyéb bevétel/támogatás
Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg

Kiadások

2016.évi terv

2016.12.31
tény

Változás
terv/tény%

Egyéb anyagköltség,vásárolt anyag

15
22
180
150
1 500
800

13
22
192
233
1 713
914

86,67%
100,00%
106,67%
155,33%
114,20%
114,25%

Anyagköltség összesen

2 667

3 087

115,75%

450
150
300
15 000
4 200
700
340
300
5 900
350
750
130
3 000

576
111
342
19 493
4 266
570
376
317
5 400
300
681
123
488

128,00%
74,00%
114,00%
129,95%
101,57%
81,43%
110,59%
105,67%
91,53%
85,71%
90,80%
94,62%
16,27%

31 570
30
450
400

33 043
18
463
320

104,67%

880
6 900

801
6 521

91,02%

42 017
19 300
1 200

43 452
19 079
1 200

103,42%

Vízdíj
Áramdíj
Irodaszer, nyomtatvány
Egy éven belül elhasználódó anyagok/eszközök
Kiállításra vásárolt anyagok

Szállítási költség
Bérleti díjak
Karbantartás
Marketing, reklám,propaganda
Utazási, kiküldetési költség,
Telefondíj, postaköltség
Távfűtés díja
Oktatás, képzés díja
Szakmai tanácsadás
Ügyvédi díj, közjegyzői díj
Könyvvizsgáló, számviteli szolg. Díja
Takarítás, szemétszállítás
Egyéb igénybe vett szolgáltatás

Igénybe vett szolgáltatások összesen
Hatósági díjak
Bankköltség
Biztosítási díjak

Egyéb szolgáltatások összesen
Eladott áruk beszerzési értéke

60,00%
102,89%
80,00%
94,51%

Eladott(közvetített) szolg. értéke

Anyag jellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
FEB tagok tiszteletdíja

98,85%
100,00%
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400

40

10,00%

20 900
1 500
850
1 400

20 319
1 359
776
1 283

97,22%

3 750
5 640
315

3 418
5 378
287
4

91,15%

5 955

5 669

95,20%

30 605
3 120
400

29 406
3 190
70

96,08%

3 520
700

3 260
377

92,61%

Egyéb ráfordítások

200

179

89,50%

Egyéb ráfordítások összesen

900

556

61,78%

Árfolyamveszteség

0
75

56

74,67%

Pénzügyi műveletek ráfordítása

75

56

74,67%

77 117

76 730

99,50%

Megbízási díjak

Bérköltség összesen
Cafatéria
Reprezentáció
Béren kívüli juttatások adója

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen
Szociális hozzájárulási adó
Szakképzési hozzájárulás
Egyéb járulékok

Bérjárulékok összesen
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Terv szerinti értékcsökkenési leírás
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

Értékcsökkenési leírás összesen
Adók(önkormányzati)

90,60%
91,29%
91,64%
95,35%
91,11%

102,24%
17,50%
53,86%

Késedelmi kamat,
Bírság, kötbér

Hitelkamat

Kiadások összesen
Vagyoni helyzet alakulása

Vállalkozásunk vagyona az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat, melynek mértéke 44%.
A vállalkozás vagyona jelentősebb mértékben befektetett eszközökben található, mivel az
összes eszközérték 56%-a immateriális javakban és tárgyi eszközökben testesül meg. 2016
évben jelentős eszköznövekedés nem történt. Az egyes eszközcsoportok összes eszközből
való részesedésének arányában jelentős változás következett be 2016 évben, mivel 2015
évben a befektetett eszközök részesedésének mértéke még 36%-os volt, addig 2016 évben ez
56%-ra emelkedett. A forgóeszközök esetében 2015 évhez viszonyítva – az előzőből
következően – csökkenés tapasztalható. Ennek oka, hogy a követelés állomány értéke
jelentősen

csökkent

2016

évben.

Az

eszközeink

fedezetére

rendelkezésre

álló

tőkeellátottságunk 57%-os, mely szintén kedvező tendenciát mutat, hiszen 2015 évhez képest
27%-os fejlődés valósult meg.
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A vagyoni helyzetbe beletartozik a társaság által felvállalt kötelezettségek alakulása is, ennek
részesedése a mérlegfőösszegből 14%. 2016 év pozitív gazdálkodását jellemzi a tőkeerősségi
mutató javulása is.
Vagyoni helyzet alakulását tükröző mutatók
Megnevezés
Befektetett
eszközök
aránya
(%)
Forgóeszközök
aránya (%)
Tőkeerősség (%)
Befektetett
eszközök fedezete

2015.év

2016.év

Változás %

36%

56%

155,6

64%

43%

67,2

16%

32%

200,0

45%

57%

126,7

Pénzügyi helyzet bemutatása
A pénzügyi helyzetet két szempontból szükséges vizsgálni. Az egyik a hosszabb távú
adósságállomány vizsgálata, melynek terhét, vonzatát érdemes elemezni, megfigyelni. A
másik szempont a rövid távú, egy éven belül jelentkező kötelezettség teljesítésének a
képessége. Mivel vállalkozásunk hitellel nem rendelkezik, így a hosszú távú adósságállomány
vizsgálata nem jellemző. A likviditási helyzetet legjobban a likviditási mutatók mutatják,
melyek arra adnak választ, hogy a vállalkozás milyen finanszírozási képességgel rendelkezik.
Ehhez a rendelkezésre álló likvid eszközöket és a rövid lejáratú kötelezettségeket szükséges
összehasonlítani. 2015 évben a likviditási mutatónk 12,6 volt, míg 2016 évben 3,1-re
csökkent. Ennek oka, hogy 2016 évben a követelés állomány értéke 2015 évhez képest
jelentősen csökkent, ugyanakkor 2016 év végén magasabb összegű szállítói kötelezettség
maradt fenn. Ez okozza a likviditás látszólagos romlását.
Pénzügyi helyzet alakulását tükröző mutatók
Megnevezés
Likviditási mutató
Likviditási
gyorsráta
Készpénz
likviditási mutató
Nettó
forgótőke
(eFt)

2015.év
12,6

2016.év
3,1

Változás %
24,6%

12,3

3,1

25,2%

5,9

2,36

40,0%

33 026

9 233

27,9%
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Jövedelmezőségi helyzet bemutatása
A vagyoni és pénzügyi helyzeten kívül a vállalkozás jövedelmezőségét is szükséges
bemutatni. Itt természetesen ki kell emelni, hogy vállalkozásunk nonprofit társaság, aki az
önkormányzattól kapott támogatásból finanszírozza tevékenységét. Nem mindegy, hogy a
költségek fedezetére kapott pénzösszeggel a társaságunk milyen formán tud gazdálkodni.
Igyekszünk racionális, költséghatékony gazdálkodást folytatni, melyet a jövedelmezőség
szempontjából egyrészt a tőke, másrészt az élőmunka jövedelmezőségének vizsgálatával
szeretnénk bemutatni. Vállalkozásunkat általánosan az üzemi (üzleti) eredmény jellemzi,
mivel a kapott támogatások jelentős mértékben a költségek fedezetét biztosítják, így az
összköltség eljárással elkészített eredmény-kimutatásunkban az egyéb bevétel kategóriában
jelennek meg a kapott összegek, mint bevételek. 2015 évben az üzemi (üzleti) eredmény
1 977eFt volt, míg 2016 évben 1 156eFt. A jövedelmezőség egyik meghatározó mutatója a
tőkearányos eredménymutatók, melyek közül a tőkearányos üzemi eredményt kiemelve az
látható, hogy 2016 évben csökkenés következett be.
Jövedelmezőségi helyzet alakulását tükröző mutatók
Megnevezés
Tőkearányos
üzemi
(üzleti) eredmény (%)
Jegyzett tőke arányos
üzemi
(üzleti)
eredmény (%)
1 főre jutó adózás
előtti
eredmény
(eFt/fő)
Élőmunkaráfordításarányos
jövedelmezőség (%)

2015.év

2016.év

Változás %

21,8%

11,4%

52,3

197,7%

38,5%

19,5

487eFt/fő

277eFt/fő

56,9

7,0%

3,9%

55,7
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Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám:

14959165-2-15
Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
15-09-075056

Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató
Nonprofit Kft
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1

2016. é v i
Egyszerűsített éves beszámoló
KIEGÉSZÍTŐMELLÉKLETE

Fordulónap: 2016. december 31.
Beszámolási időszak: 2016. 01.01 – 2016. 12. 31.

Nyíregyháza, 2017. április 11.
P.h.

.....................................................
A gazdálkodó képviselője
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I. A gazdálkodó bemutatása
1.1.
Alakulás, a gazdálkodó fő célja
A Társaságot 2009.10.26-án alapították az 1.4 pontban felsorolt szervezetek 1 000 eFt
jegyzett tőkével. A gazdálkodó társaság létrehozásának 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. 2016 évben cél a jegyzett tőke törvény által előírt emelése,
melyet 05.26-án teljesített a társaság.
1.2. Főbb szervezeti változások
A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely
kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható
összképet jelentősen befolyásolta volna.
1.3. Tevékenységi kör
A gazdálkodó tevékenységi köre: egyéb foglalás, közhasznúsági minősítésben történelmi
hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, és szakmai érdekképviselet.
1.4. Tulajdonosok
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft tulajdonosait és jegyzett tőke megoszlását mutatja be
a következő táblázat:
TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL
Tulajdonos
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Sóstó-Gyógyfürdők
Szolgáltató és Fejlesztő Zrt
Nyíregyházi Állatpark
Nonprofit Kft
Nyírség
Turizmusáért
Egyesület
Összesen

Tulajdonrész aránya
40%

Jegyzett tőke összege
1 200 000.-

10%

300 000.-

10%

300 000.-

40%

1 200 000.-

100%

3 000 000.-

1.5. Befolyás kapcsolt vállalkozásban
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-nek leányvállalatai a fordulónapon nincsenek. A
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
nem bír befolyással.
1.6.A vállalkozás folytatása
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll
fenn.
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II. A számviteli politika alkalmazása
2.1. Könyvvezetés módja
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése a kettős könyvvitel számviteli
elszámolásának megfelelően történik.
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató
feladata.
A külső szolgáltató neve, elérhetősége:
Nagy Edit egyéni vállalkozó
4400 Nyíregyháza, Árpád út 30.
Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tag, bejegyzett
könyvvizsgáló
MKVK szám: 002010
2.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló
ellenőrizte.
A könyvvizsgáló társasság: Versatile-Audit Kft
A könyvvizsgálatot végző személy: Varga János
MKVK száma: 002059
2.3. Beszámoló formája és típusa
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra egyszerűsített éves beszámolót
készít. Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. A társaság a
beszámolóban mind a mérleget, mind az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.
2.4. Üzleti év
Jelen beszámoló 2016. január 01. – 2016. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg
fordulónapja 2016. december 31.
2.5. Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés választott időpontja tárgyévet követő év február 15-e. Az ezen időpontig
ismerté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények
hatásait a beszámoló tartalmazza.
2.6. 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 500 m Ft-ot meghaladja. Ebben az
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
2.7. Lényeges hibák értelmezése
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának minősülnek a feltárt hibák, ha
összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott
saját tőke legalább 20 %-kal változik.
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2.8. Devizás tételek értékelése
Alkalmazott devizaárfolyam:
A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, valamint a
bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározásánál az MNB által közzétett, hivatalos
deviza árfolyam került alkalmazásra.
2.9. Értékcsökkenési leírás módja
Értékcsökkenés 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) valósul meg.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke, a használatba vételkor 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 ezer forintot.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából, a könyv szerint érték akkor
haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a
100 ezer forintot.
2.10. Értékvesztés elszámolása
Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes
tételek esetében a vesztesség-jellegű különbözet tartós és jelentős.
2.11. Értékhelyesbítések alkalmazása
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni.
2.12. Vásárolt készletek értékelése
Vásárolt készleteknél (anyag, áru) a bekerülési érték a mérlegben szereplő érték, mely a
beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint kerül meghatározásra.
2.13. Céltartalék-képzés szabályai
A társaság garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot
nem képez.
2.14. Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.
2.15. Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt pénzkezelési szabályzat alapján történik.
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2.16. 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. Számszaki adatok, elemzések
3.1. Elemzések
MÉRLEGADATOK VÁLTOZÁSA

Megnevezés

Előző év

adatok ezer Ft-ban
Változás
Tárgy év
%-a

ESZKÖZÖK (aktívák)
A Befektetett eszközök

20065

17661

88

B Forgóeszközök

35874

13627

37,99

C Aktív időbeli elhatárolások

82

103

126,83

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

56021

31391

56,03

D Saját tőke

9064

10118

111,63

E Céltartalék

0

0

0

F Kötelezettségek

2848

4393

154,28

G Passzív időbeli elhatárolások

44109

16880

38,27

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

56021

31391

56,03

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

EREDMÉNY-KIMUTATÁS VÁLTOZÁSA

Megnevezés

Előző év

adatok ezer Ft-ban
Változás
Tárgy év
%-a

I. Értékesítés nettó árbevétele

16784

46327

276,02

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

0

III. Egyéb bevételek

56510

31449

55,65

IV. Anyagjellegű ráfordítások

38701

43452

112,28

V. Személyi jellegű ráfordítások

28090

29405

104,68

VI. Értékcsökkenési leírás

4267

3260

76,4

VII. Egyéb ráfordítások

259

503

194,21
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A

ÜZEMI(ÜZLETI)

EREDMÉNY 1977

1156

58,47

(I+II+III-IV-V-VI-VII)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

41

7

14,63

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

68

56

82,35

-49

181,48

B.

PÉNZÜGYI

MŰVELETEK -27

EREDMÉNYE (VIII-IX)
C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)

1950

1107

56,77

X. Adókötelezettség

16

54

3375

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)

1934

1053

54,47

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
4.1.Előző évek módosításai
A tárgy év gazdálkodása során előző évekkel kapcsolatos olyan mértékű hibafeltárás nem
történt, mely jelentősen befolyásolná a mérleg adatok valódiságát.
4.2. Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok
A társaság mérlegében az adatok – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl –
összehasonlíthatók.
Tétel átsorolások
A mérlegben az előző üzleti évhez képest – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl
– az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése oly mértékben változott, hogy a tárgyi
eszközökhöz nyert és kapott pályázati támogatások értéke nem a rendkívüli bevételekben
jelent meg a tárgyévet érintő összeg, hanem figyelembe véve a számviteli törvény változását,
és a támogatás tatalmát az egyéb bevételekben került bemutatásra az előző években elhatárolt
és a jelen évben az értékcsökkenés arányában feloldott összeg.
Értékelés változása és annak hatása
Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek – a jogszabály előírások
változásain túl – nem változtak.
4.3.Befektetett eszközök
Befektetett eszközök alakulása
A tárgyévben 530eFt értékben történt befektetett eszköz beszerzése. 2016.12.31-én a
befektetett eszközök nettó értéke 17661eFt, melyből az immateriális javak értéke 409eFt, míg
a tárgyi eszközök 17252 eFt-ot képviselnek a befektetett eszközökből.
Terven felüli értékcsökkenés alakulása
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor.
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4.4. Forgóeszközök
Készletek alakulása:
2016. üzleti évben készlet nem maradt a vállalkozásnál.
Követelések alakulása
A követelések állománya 3238eFt, melynek összetételét az alábbi táblázat mutatja:
KÖVETELÉSÁLLOMÁNY 2016.12.31-ÉN
adatok ezer forintban
Megnevezés
Összeg
Belföldi vevőkövetelés
791
Egyéb követelés
429
NAV kötelezettség/túlfizetés
2017
Helyi adók
1
Összesen
3238
Követelések kapcsolt vállalkozásokban
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések sem voltak.
Értékpapírok
A fordulónapon a mérlegben értékpapírként 32eFt utalvány került kimutatásra, melyek
kiosztására januárban kerül sor.
Pénzeszközök
2016.12.31-én a mérlegben szereplő pénzeszköz értéke 10357eFt, melyből a pénztárban lévő
pénzösszeg értéke 192, míg 10165eFt a bankszámlán található.
4.5. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolásként 103 eFt lett elszámolva, mely 2016. évet terhelő biztosítási díjat
tartalmaz.
4.6.Saját tőke
A jegyzett tőke alakulása
2016.12.31-én a cégbíróságon is nyilvántartott értékkel azonos a jegyzett tőke értéke,
melynek összege 3 000eFt.
Tőketartalék
A társaság tőketartalékkal nem rendelkezik.
Eredménytartalék
A társaságnál 2016.12.31-én nyilvántartott eredménytartalék összege 6065eFt.
A tulajdonosok részére a nonprofit gazdasági társulási forma következtében osztalék nem
került kifizetése.
Értékelési tartalék
A társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével.
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4.7. Kötelezettségek
A kötelezettségek 2016. december 31-ei záró állománya 4394eFt, melynek összetételét a
következő táblázat mutatja:
KÖTELEZETTSÉGÁLLOMÁNY 2016.12.31-ÉN
adatok ezer forintban
Megnevezés
Összeg
Szállítói kötelezettség
2048
Társasági adó
54
Egyéb adókötelezettség
1176
Munkavállalókkal szembeni
1115
kötelezettség
Összesen
4393
4.8. Passzív időbeli elhatárolás
A 2016.12.31-ei időpontra elkészített mérlegben 16880eFt került kimutatásra. A passzív
időbeli elhatárolás egyrészt tartalmazza az előző években fejlesztési célra kapott támogatás
elhatárolt összegét, melyből minden évben az értékcsökkenés arányában kerül feloldásra és
bevételként elszámolásra az összeg. Másrészt tartalmazza a 2016. évben megkapott elhatárolt
bevételét, mellyel szemben a költségek 2017. évben fognak felmerülni.
5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
5.1. Előző évek módosítása
A társaság ilyen gazdasági eseményt nem számolt el az üzleti évben.
5.2. Össze nem hasonlítható adatok
A társaságnál nem található olyan tétel, mely az előző évi beszámolóban szereplő adatokkal
nem összehasonlítható.
5.3.Bevételek
Árbevétel tevékenységenként
2016. évben a társaság 46327eFt bevételt realizált, melynek összetétele az alábbiakban
látható:
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2016 ÉVBEN
adatok ezer forintban
Megnevezés
Összeg
Reklám
anyagok
223
értékesítésének bevétele
Megbízási jutalékok
196
Idegenvezetés
29
Bicikli kölcsönzés
31
Marketing tevékenység
45848
Összesen
46327
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Egyéb bevételek
A társaságnál 2016. évben keletkezett egyéb bevétel összege 31449eFt. Összetétele a
következőkben kerül bemutatásra:
EGYÉB BEVÉTELEK 2016. ÉVBEN
adatok ezer forintban
Megnevezés
Összeg
Költségek fedezetére kapott
31252
támogatás
Egyéb bevételek
197
Összesen
31449
5.4. Ráfordítások
Költségek költségnemenként
A 2016. üzleti évben a felmerült költségek összértéke 76117eFt, melynek megoszlása:
anyagjellegű ráfordítás 43452eFt, személyi jellegű ráfordítás 29405eFt, értékcsökkenési leírás
3260eFt.
KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGOSZLÁS 2016. ÉVBEN
adatok ezer forintban
Megnevezés
Összeg
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
ELÁBÉ
Eladott(közvetített)szolgáltatá
s értéke
Anyagjellegű ráfordítás
Bérköltség
Személyi
jellegű
egyéb
kifizetések
Bérjárulék
Személyi jellegű ráfordítás
Értékcsökkenési leírás
Összesen

3087
33043
801
6521
0
43452
20319
3418
5669
29405
3260
76117

Egyéb ráfordítások
A beszámolóban 503eFt került kimutatásra.
Pénzügyi műveletek ráfordítása
2016. évben a társaságnál 56 eFt árfolyamveszteség került elszámolásra.
5.5. Adófizetési kötelezettségek
A tárgyévi társasági adó kötelezettsége a társaságnak 54eFt.
Társasági adó levezetése:
• adózás előtti eredmény

1107eFt
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•
•
•
•
•
•

adóalap csökkentő összeg
adóalap növelő összeg
adóalap
adókötelezettség
adómentesség
korrigált adókötelezettség

3260eFt
3260eFt
1107eFt
111eFt
57eFt
54eFt

5.6. Eredmény
Az adózott eredmény felhasználása
2016. üzleti évben realizált eredmény a társaságnál marad, a tulajdonosok részére osztalékot
nem fizetnek.
6. Tájékoztató adatok
6.1. Vezető tisztségviselők
A beszámoló aláírója
Az egyszerűsített éves beszámolót a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. képviseletére
jogosult köteles aláírni: Furkóné Szabó Marianna
Vezető tisztségviselők munkadíja
A társaságnál Felügyelő Bizottság működik, akik részére tiszteletdíj 2016. évben 1200eFt
került kifizetésre.
6.2. Bér és létszám adatok
Létszám adatok
A tárgyévben 4 fő foglalkoztatása történt. Idényjelleggel alkalmi munkavállalók is segítik a
vállalkozás tevékenységét.
6.3. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A tevékenység jellegéből adódóan az Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. veszélyes
hulladékot nem termel.
Környezetvédelmi költségek
A környezetvédelemmel kapcsolatban elszámolt költségek a fentiek alapján nem keletkeztek.
Környezetvédelmi céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek
fedezetére a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek
nincsenek.
6.4. 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-kimutatásában történő
bemutatásához.
k.m.f.
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Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató
Nonprofit Kft
Közhasznúsági melléklet
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft
székhely:
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1
bejegyző határozat száma:
nyilvántartási szám:
képviselő neve:
Furkóné Szabó Marianna
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A társaság tevékenységei a társasági szerződésben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak
alapján:
- Nyíregyháza és térsége iránt jelentkező turisztikai kereslet kiszolgálása, információ
nyújtása, kültéri információs rendszer üzemeltetése,
- beérkező turista megkeresések fogadása, érdeklődők tájékoztatása, turisztikai
szolgáltatások közvetítése,
- ügyfélkövetési feladatok ellátása (promóciós információk, hírlevelek, DM levelek
küldése)
- a turisták esetleges panaszainak, reklamációjának fogadása, kivizsgálása, kezelése,
- turisztikai kiadványok készítése és koordinációja,
- bel-, és külföldi promóciók, kampányok lebonyolítása,
- webmarketing, turisztikai honlap üzemeltetése, fejlesztése,
- információs pontok tartalmi szolgáltatásának folyamatos biztosítása, szakmai
felügyelete,
- turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása,
- turisztikai kutatások, felmérések, adatgyűjtések, hatásvizsgálatok és értékelések
készítése,
tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás
- kulturális tevékenység
- kulturális örökség megóvása
- műemlékvédelem
- szakmai érdekképviselet
- múzeumi tevékenység
- történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- testedzési szolgáltatás
- társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése:
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft., mint a helyi turizmusfejlesztés, a turizmus marketing és
menedzsment szakmai irányítója, operatív szervezete a következő közhasznú nonprofit feladatokat
látta el 2016-ban:
Szakmai érdekképviselet:
A Kft. egyik fő feladata a turisztikai információ nyújtás és a TDM tagok szakmai képviselete.
Ennek érdekében két információs irodát működtetünk. A belvárosi Turisztikai Információs
Központban elsősorban Nyíregyháza és a Nyírség területére vonatkozóan adunk információkat az
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ideérkező
turistáknak
látnivalókról,
turisztikai
szolgáltatókról,
programgazdákról,
szolgáltatásokról, rendezvényekről. A sóstógyógyfürdői Tourinform irodában történik a belföldi és
külföldi, valamint a helyi lakosság versenysemleges, naprakész és átfogó tájékoztatása a települési,
térségi, regionális és országos turisztikai kínálatról. A sóstógyógyfürdői Tourinform Iroda a napi
munkája során folyamatos szakmai kapcsolatot tart a működési területén (az iroda adatgyűjtő
területén) található turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a különböző szakmai szervezetekkel,
intézményekkel. Fontos feladata a működési területét érintő 64 település teljes turisztikai
adatgyűjtése és az országos NETA (Nemzeti Turisztikai Adatbázis) adatbázisba való folyamatos
töltése.
Műemlékvédelem, történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése:
A sóstógyógyfürdői Víztorony 1911-ben épült ipari műemlék. Társaságunk 2012-ben pályázati
forrás segítségével felújította az épületet. Megtörtént annak belső korszerűsítése, a szakipari
munkák elvégzése, a vizes blokk felújítása, a körgalériában kiállítóhely kialakítása, a toronyba
vezető csigalépcső korszerűsítése, ennek kapcsán a torony látogathatóvá tétele. Itt működtetjük a
XXI. század elvárásainak megfelelően a sóstógyógyfürdői Tourinform irodát.
Kulturális tevékenység:
Belföldi és külföldi turistacsoportok számára városvezetés Nyíregyháza város történelmi és
műemlék jellegű épületeinek bemutatása, rövid történelmi ismertetésük. Szeptember 27-én a
Turizmus Világnapjához kapcsolódóan rajzpályázatot hirdettünk nyíregyházi általános iskolák
tanulói részére. A rajzpályázat témája: nyíregyházi látnivalók gyerekszemmel az akadálymentesség
jegyében.
Nevelés és oktatás
Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskola, valamint a
Debreceni Egyetem turizmus szakos hallgatói részére gyakorlati képzést biztosítottunk. A
Nyíregyházi Rendőrkapitánysággal és a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiummal Tourist Police szolgálatot szerveztünk,
melynek keretében a nyári hónapokban idegen nyelveket beszélő diákok és rendőrök adtak
útbaigazítást a megyeszékhelyre látogatóknak.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb
eredményei:

Nyíregyháza lakossága, környékén élők, valamint a
városba látogató turisták
Közvetlenül 3359 fő, közvetve a térségbe érkező
turisták
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. által nyújtott
információk alapján az ideérkező turisták magas
színvonalú
tájékoztatása
valósult
meg.
A
városvezetésen résztvevők számára a műemlék jellegű
és a város történelmi szempontjából fontos épületeiről
olyan magas szintű elméleti tudás került átadásra,
melynek segítségével az idelátogatók képet kaphattak
városunk kulturális örökségeiről. A gyakorlatot a
szervezetnél teljesített diákok a turizmusban illetve
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jövőbeli munkahelyükön hasznosítható gyakorlati
tudásra tettek szert. A Magyar Turisztikai Ügynökség
2016-ban is átfogóan ellenőrizte az ország valamennyi
Tourinform irodáját. A szakmai ellenőrzés során a
Tourinform hálózat 125 irodája közül a társaságunk
által működtetett sóstógyógyfürdői Tourinform iroda a
szakmai értékelés szempontjai alapján 100 %-os
eredményt ért el. (a szezonális irodák átlaga országos
szinten 68 % volt).
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1. Tisztség
Előző év (1)
ügyvezető
9141eFt
6.2. Tisztség
FEB tagok
700eFt
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
9841eFt
juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
Előző év (1)
B. Éves összes bevétel
73335eFt
ebből:
C. a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt
összeg
D. közszolgáltatási bevétel
72924eFt
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
0
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
73335
H. Összes ráfordítás (kiadás)
71384
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
28090
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
55064
K. Adózott eredmény
1934

Felhasználás célja

Tárgyév

Tárgyév (2)
9265eFt
1200eFt
10465eFt
Tárgyév (2)
77782eFt

77304eFt
0

77782
76626
29405
31064
1053
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L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek
megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)>0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a)
[(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]

Mutató teljesítése
Igen
Igen
Nem
Mutató teljesítése
Nem
Igen
Nem

Nyíregyháza, 2017.április 11

Furkóné Szabó Marianna
ügyvezető
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