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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.  

Nyíregyháza az elmúlt évek turisztikailag egyik legdinamikusabban fejlődő városa 

volt, ahol tíz év alatt megduplázódott a turisták és a vendégéjszakák száma. 

2020-ban a Covid-19 koronavírus járvány miatt a turizmus ágazata globálisan 

összeomlott, így a korábbi évek fejlődése nemcsak megtorpant, hanem világszerte drámaian 

csökkent. Hazánkban is a beutazási korlátozások, illetve a kereskedelmi szálláshelyekre 

vonatkozó és a járvány megfékezésére irányuló védelmi intézkedések hatására a vendég 

adatok óriási visszaesést mutattak. Az év jelentős részében kizárólag üzleti célú 

vendégéjszakákat regisztrálhattak a szálláshelyek, ami tovább növelte a kiesést. 

Az országos csökkenéshez képest Nyíregyháza vendégforgalmi adatai jóval 

kedvezőbben alakultak. Magyarországon a kereskedelmi szálláshelyek 2020-ban 58%-kal 
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kevesebb vendégéjszakát regisztráltak, míg nálunk ez 22, 95% (összesen 163 884 vendégéj).  

A belföldi vendégek 39%-kal kevesebb vendégéjszakát töltöttek a kereskedelmi 

szálláshelyeken, városunkban 5,72%-kal, a külföldi vendégek esetében országosan 77%-os 

volt a visszaesés, nálunk -67,34%. 

A Központi Statisztikai Hivatal 2020. évi előzetes adatai szerint a vendégérkezés 

városunkban a tavalyi évhez viszonyítottan 28,65%-kal csökkent.  

A belföldi vendégek száma bár elmaradt a korábbi évektől, mégis jelentősnek 

mondható, 73 013 vendég összesen 144 467 vendégéjszakát töltött el Nyíregyházán, mely a 

rekordévnek számító 2019-es évhez képest 5,72 % csökkenést jelent.  A külföldi vendégek 

tekintetében ahogyan az országosan is jellemző volt, nagymértékű visszaesés volt 

tapasztalható a beutazási korlátozások okán. A pandémia miatti hiányos adatszolgáltatás 

következtében nem áll rendelkezésre adat a küldőországok tekintetében.  

2020. első hónapjaiban a korábbi évek gyakorlatának és a marketingtervnek 

megfelelően elkezdtük a szakmai munkát. A vészhelyzet kihirdetése után az üzleti tervben 

meghatározott feladatokat át kellett tervezni; egyrészt a takarékoskodásra összpontosítva, 

másrészt a marketing tevékenységek területén igazodva a kialakult válsághelyzethez. Számos 

esetben a megkötött szerződések esetén eltoltuk a kampányok időpontját, továbbá az üzleti 

tervben szereplő, de szerződéskötés előtt álló kampányokat teljes mértékben felfüggesztettük. 

Munkánk során elsősorban a belföldi piacra összpontosítottunk, bár a szomszédos 

országokban is fejtettünk ki marketing tevékenységet, de kevésbé hangsúlyosan, mint a 

korábbi években. Erőteljesebb volt a jelenlétünk az online platformon, különös tekintettel a 

social médiára. 

 Az idegenforgalmi adó mértéke 2020-ban 400 Ft/fő/éj volt. A Nyíregyházi 

Polgármesteri Hivatal adóosztályának nyilvántartása szerint 2020 első negyedévében a befolyt 

idegenforgalmi adó összege 19.425.404,-Ft volt. A pandémiára való tekintettel a Kormány 

2020. április 26-tól 2020. december 31. napjáig felfüggesztette az idegenforgalmi 

adókötelezettséget. Ennek megfelelően az idegenforgalmi adó alanyának (a vendégnek) nem 

kellett idegenforgalmi adót fizetnie, azonban a szállásadónak be kellett vallania a 

megállapított, de be nem szedett adót az önkormányzati adóhatóság felé. Nyíregyháza MJV 

Önkormányzata az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó 

összegével egyező összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásra jogosult. E 

rendelkezés alapján az önkormányzat közel 50.000e.Ft támogatási igényt nyújt be a 2020-as 

évre vonatkozóan.  
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Bár a turisták száma a járványhelyzet miatt elmaradt, megnövekedtek társaságunknál a 

pályázatokkal kapcsolatos feladatok. A 2019-es évről egy hazai áthúzódó pályázat 

megvalósítása és elszámolása volt folyamatban, egy szlovák és egy ukrán határon átnyúló 

Interreg pályázatunk is nyert, így elkezdtük azok megvalósítását, valamint pályáztunk a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez, illetve a Kisfaludy Program keretében meghirdetésre 

kerülő Tourinform irodák és információs pontok felújítására, amelyek szintén pozitív 

elbírálásban részesültek. Emellett együttműködtünk Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával a Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló turisztikai 

fejlesztéseket is tartalmazó nagyprojektekben.  

A TDM munkaszervezete 2020-ban 5 főből állt: egy TDM menedzser, egy TDM 

pályázati-pénzügyi szakmai asszisztens, egy front office menedzser és egy turisztikai referens 

dolgozott a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazottjaként. A 4 fős létszám a 

tavalyi évben kiegészült egy fő turisztikai ügyintézővel, akit pályázati keretből 

bértámogatással alkalmaztunk.  

A társaság 2020. évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: az eszközállomány 

értéke 189.211eFt, mely az előző évhez képest jelentős növekedést mutat, ez alapvetően a 

pénzeszköz állományának a növekedése miatt következett be. Az eszközállomány 8.663eFt 

értékű befektetett eszközre, 180.406eFt forgóeszközre és 143eFt aktív időbeli elhatárolásra 

oszlott meg. A befektetett eszközállományban az előző évhez hasonlóan a tárgyi eszközök 

képviselték a jelentős részarányt 8.307eFt-ot. 2020-ban készlettel nem rendelkezett a társaság, 

míg a követelés állomány értéke 1.479eFt, mely az előző évhez hasonló értékű. Ezen 

számlacsoportban a már megnyert, de még el nem számolt pályázati támogatási összeg került 

kimutatásra.  Az elnyert pályázatok többsége előfinanszírozással rendelkezik, ennek hatása a 

megnövekedett pénzeszköz összege, valamint megérkezett az önkormányzattól a 2021. évre 

szóló működési támogatás is. 

2020 évben a forrás oldal értéke 189.212eFt, melyből a saját tőke 20.906eFt, a 

kötelezettség 67.225eFt, a passzív időbeli elhatárolás 101.081eFt. A gazdálkodó egységnek 

hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. Az egy éven belül esedékes kötelezettség állománya az 

előző évhez képest jelentős mértékben növekedett, az előfinanszírozott, de el nem számolt 

támogatások eredményeként. A passzív időbeli elhatárolások állományában már kimutatásra 

került a fentebb említett 2021. évre vonatkozó önkormányzati támogatás összege is. 

A 2020. év eredményessége szempontjából a vírushelyzet miatti tevékenység- 

korlátozás jól látható. A társaság vállalkozási tevékenységéből származó bevétel az előző 

évhez képest 40%-kal csökkent, míg az egyéb bevétele, mely a támogatások összegét 
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tartalmazza 18%-kal csökkent. Hasonlóan alakultak a költségek, ráfordítások is. Az elmaradt 

turisztikai programok, valamint a tudatos takarékoskodás következtében az anyag jellegű 

ráfordítás esetében is érzékelhető a pandémiás helyzet, hiszen a 26.430eFt ráfordítás az előző 

évinek a 64%-a. A személyi jellegű ráfordítás esetében – mivel létszám és bér csökkenés nem 

történt a társaságnál – a csökkenés nem tapasztalható, az előző évhez hasonló mértékű ezen 

ráfordítás. Összességében elmondható, hogy a ráfordítás összege az előző évhez képest 18%-

kal csökkent. 

A bevétel elmaradása, ugyanakkor a ráfordítások kisebb mértékű csökkenése az üzemi 

eredmény alakulásában is látható, hiszen 2019 évben 209eFt volt az üzemi eredmény, 2020 

évben csak 15eFt. Az adózás utáni eredmény kedvezőbb alakulásában a pénzügyi műveletek 

eredményében megjelenő devizanem váltásból származó árfolyamnyereség játszott szerepet. 

2020 évben az összes bevétel 66.808eFt volt, melyből a belföldi értékesítés nettó 

árbevételének összege 4.467eFt, a kapott támogatás összege – melyben a tárgy évben kapott 

támogatás, és a pályázatokból felhasznált és elszámolt összeg található – 61.478eFt, a 

pénzügyi műveletek bevétele 863eFt. A költségek, ráfordítások összességében 65.930eFt 

összegben realizálódtak. A költségeket és ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások 

értéke 26.430eFt, a személyi jellegű ráfordítások értéke 36.060eFt, az értékcsökkenési leírás 

3 054eFt. 

A tárgyévi adózás előtti eredmény 742eFt, az adózott eredmény 737eFt értéken 

alakult. 

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységét értékelve, 

megállapítható, hogy a szervezet hatékony működést folytatott, gazdálkodása az elvárásoknak 

megfelelően alakult. 

 

Nyíregyháza, 2021. március 31. 

 

 

                                                                                     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: Krivács András 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: 7990 '08Egyéb foglalás 
 
8299 '08M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
8211 '08Összetett adminisztratív szolgáltatás 
4761 '08Könyv-kiskereskedelem 
4762 '08Újság-, papíráru-kiskereskedelem 
4765 '08Játék-kiskereskedelem 
4725 '08Ital-kiskereskedelem 
4721 '08Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
4729 '08Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
4771 '08Ruházat kiskereskedelem 
4777 '08Óra-, ékszer-kiskereskedelem 
9412 '08Szakmai érdekképviselet 
7220 '08Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
9329 '08M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
7739 '08Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
7912 '08Utazásszervezés 
7312 '08Médiareklám 
8560 '08Oktatást kiegészítő tevékenység 
4763 '08Zene-, videofelvétel kiskereskedelme 
7721 '08Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
6311 '08Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
5819 '08Egyéb kiadói tevékenység 
9103 '08Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
9411 '08Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 
8559 '08M.n.s. egyéb oktatás 
8230 '08Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
8220 '08Telefoninformáció 
8219 '08Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
7490 '08M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
7430 '08Fordítás, tolmácsolás 
9004 '08Művészeti létesítmények működtetése 
5829 '08Egyéb szoftverkiadás 
5814 '08Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
5811 '08Könyvkiadás 
7311 '08Reklámügynöki tevékenység 
7320 '08Piac-, közvélemény-kutatás 
7022 '08Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7021 '08PR, kommunikáció 
7010 '08Üzletvezetés 
6399 '08M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
6391 '08Hírügynökségi tevékenység 
6312 '08Világháló-portál szolgáltatás 
 
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 
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Művészeti létesítmények működtetése 
 

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:     14959165-1-15 

A társaság statisztikai száma:   14959165799057215 
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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.  

 

2020-ban elsősorban a Covid-19 koronavírus járvány következtében átalakult helyzethez 

alkalmazkodva végeztük tevékenységünket, de továbbra is fontos volt a korábbi években 

elindított szakmai munka folytatása, a térség turisztikai fejlesztéseit érintő projektek segítése, 

a TDM iroda szolgáltatásainak bővítése. Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt 

szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek 

szakmai támogatása, tematikus programcsomagok összegyűjtése, 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 

• 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),  

• 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. 

Magyar Turisztikai Ügynökség, 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 üzemeltetése, fejlesztése, tartalomfrissítés,  

• közösségi oldal működtetése 

• mobil applikáció működtetése 

 

Egyéb turisztikai feladatok területén 

• turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, a turizmus szellemi 

közéletének megteremtése 

• vendégbarát szemlélet kialakítása 

• turisztikai programcsomagok összegyűjtése, piacra vitele  

• a térség turisztikai fejlesztéseit érintő projektek segítése 

• fejlesztési források felkutatása, pályázás 

 

 

 

 

 

 



Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi beszámoló 

 

12 

 

Megvalósult feladatok  

 

Utazás Kiállítás Budapest 

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. munkatársaival együtt 

vett részt az Utazás 2020 kiállításon, melynek a Hungexpo Budapest Vásárközpont adott 

helyszínt 2020. február 27. és március 1. között.  

40 ország több mint 250 kiállítója várta 20 ezer négyzetméteren az érdeklődőket. Az Utazás 

kiállítás külföldi díszvendége Olaszország, belföldi díszvendége Eger és térsége volt. Az idei 

esemény témája a nyaralás és a kultúra találkozása köré szerveződött, melyhez Nyíregyháza is 

csatlakozott, hiszen az új fejlesztéseknek köszönhetően a városban egy új kulturális negyed 

jött létre, amely még izgalmasabbá teszi a turisták itt tartózkodását.  

Nyíregyháza egy modern, tágas standon fogadta a látogatókat, akik leginkább a 2020-as 

rendezvények, szálláslehetőségek, valamint a turisztikai attrakcióink iránt érdeklődtek. 

Természetesen a gasztronómiai ínyencségek sem maradtak el, a vendégek örömmel kóstolták 

a szilvás papucsot és az eredetvédett pálinkát. 

A standon szakmai egyeztetések, megbeszélések is folytak, hazai és külföldi study tourok 

előkészítésére került sor. 

 

Nyíregyháza bemutatkozása Truszkavecben 

Az ukrán Truszkavecben, - amelyet Európa egyik legrégebbi gyógyforrástani üdülőhelyeként 

tartanak számon - rendezték meg február 21-én a Kelet- és Közép-Európai Vendéglátóipari és 

Balneológiai Konferenciát, amelyre Hévíz mellett Nyíregyháza és a város legújabb szállodája, 

a Hunguest Hotel Sóstó**** is meghívást kapott. 

A konferencia célja a Kárpát-medence turisztikai és rekreációs vonzerejének bemutatása, 

valamint fejlesztése. A rendezvényen Ukrajna, Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és 

Románia üdülővárosainak önkormányzati képviselői, wellness-létesítményeinek küldöttei 

vettek részt. 

Az eseményen a nyíregyházi turisztikai attrakciókról és lehetőségekről dr. Kovács Ferenc, 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere tartott prezentációt. A szakmai út keretében a 

nyíregyházi delegáció egyeztető megbeszélést folytatott Buhajla Józseffel, Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusának főkonzuljával, továbbá látogatást tett Truszkavec polgár-

mesterénél, Andrij Kulchinskij úrnál is. 

A konferencia zárásaként sor került a „Crystal Lotus” díjak átadására a szervezők, a fórum 

partnerei és a díj alapítóiból álló szakértői bizottság döntése alapján. Az elismerés alapítója az 
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Ukrajna Európai Integrációja Nemzetközi Központ”, amely az ukrán Család- és 

Ifjúságpolitikai, Sport és Turisztikai Minisztérium mellett működik. A célja pedig elismerni 

azokat, akik a Kárpát-medence fejlesztésén és népszerűsítésén munkálkodnak. 

A Kárpát-medence büszkesége Crystal Lotus 2019 díjat a legszínvonalasabb hotel 

kategóriában kapta a Modern Városok Program keretében épült és tavaly ősszel megnyitott 

Hunguest Hotel Sóstó****. A díjat dr. Kovács Ferenc polgármester és a szálloda 

képviseletében Palkó Oleszja értékesítési asszisztens vette át Roman Vericskovics parlamenti 

képviselőtől.  

 

Bemutatkozás Hajdúszoboszlón 

A Tourinform Hajdúszoboszló iroda meghívására a Hungarospa fürdőkomplexum bejárata 

előtt két alkalommal is népszerűsítettük Nyíregyháza rendezvényeit, szolgáltatásait és 

turisztikai attrakcióit.  

 

Lengyel roadshow a Magyar Turisztikai Ügynökség koordinálásával 

A járvány helyzet sajnos nem tette lehetővé személyes roadshow megszervezését, ezért az 

MTÜ on-line platformra helyezte át ennek megvalósítását. Október 28-án egész napos lengyel 

workshopot szervezett a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága. A rendezvényre az adott 

külpiac minden fontos városából turisztikai szakembereket hívtak meg a szervezők. A 

jelentkezők előzetesen küldtek magukról filmeket és prezentációt is. Virtuális stand állt 

rendelkezésre úgy, mintha egy valós vásárban lennénk, magunkról képet tölthettünk fel. A 

magyar szolgáltatók saját online chat szobáikban találkozhattak az egyes külföldi B2B 

szakemberekkel, és lejátszhatták saját képernyőjükön a feltöltött prezentációt vagy filmet. 

Külön kamera gondoskodott arról, hogy egymást lássák is a partnerek. A külföldi résztevők 

minden feltöltött anyagot le tudtak tölteni, és hasonlóan, a magyar szolgáltatók pedig az 

összes külföldi résztvevő elektronikus névjegyét letölthették, nem csak azokét, akikkel B2B 

találkozót egyeztettek. Amennyiben valakinek volt kitöltetlen ideje, be tudott jelentkezni még 

aznap is véletlenszerűen az egyes partnerekhez, illetve minden résztvevő körül tudott nézni az 

egyes standoknál az on-line térben, mint egy tényleges vásáron. Irodánkat dr. Róna Iván 

képviselte, aki lengyel nyelvű megbeszéléseket folytatott a turisztikai szolgáltatókkal. 

 

Webinarok a Magyar Turisztikai Ügynökség koordinálásával 

Az értékesítési munka, akárcsak a világ egyéb országaiban, ebben az évben főleg on-line 

kapcsolattartással valósult meg. A V4 és Románia külpiacokon az egyik fontos szempont volt 
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többek között, hogy a magyar szolgáltatók minél több teret kapjanak, minél több üzleti 

kapcsolatra tegyenek szert, hogy azokat aztán – remélhetőleg minél hamarabb – a személyes 

találkozók alkalmával mélyítsék tovább. A webinárok – november, december hónapokban - 

különböző tematikát követtek, de az azonos elem, a szolgáltatók bemutatása sehonnan sem 

hiányozhatott. Az egyes tematikák – attól függően, hogy melyik piacot célozta meg a webinar 

– a vízről, aquaparkok, élményközpontok bemutatásáról szólt. Következő tematika kiemelten 

a nyugati országrész/keleti országrész bemutatása, és az ott található térségek, és szolgáltatók 

bemutatása volt. A webinarokat a külföldi résztvevők a 100-as skálán 93-ra, vagy 100-as 

eredményre értékelték, amelyeket a kapott elektronikus riportok mutattak meg.  

 

Study tourok, forgatások, rádióreklám  

Vladimir Seman, a Seman Tv. tulajdonosa a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 

meghívására érkezett a III. Nyírségi Disznótoros Fesztiválra, ahol filmet forgatott a 

rendezvényről, Sóstógyógyfürdőről, valamint Nyíregyháza legújabb szállodájáról a Hunguest 

Hotel Sóstóról. Az elkészült anyag a Senior Tv-ben, a Seman Tv-ben, valamint a YouTube 

video megosztó portálon került bemutatásra.  

 

Óriásplakát kampány Szlovákiában és Romániában 

2020-ban is terveztük és leszerződtük óriásplakátok kihelyezését Szlovákiában és 

Romániában, azonban a Covid-19 járvány miatt a megvalósítást későbbi időpontra 

halasztottuk. A 17 db billboard és 3 db bigboard plakát júliustól három hónapra került 

kihelyezésre Kassán, Eperjesen, Poprádon és a lengyel-szlovák határtól Magyarország felé 

vezető főútvonalak mentén.   

Romániában 17 db plakát hirdette Nyíregyháza turisztikai attrakcióit júliustól szeptember 

végéig Nagyváradon, Nagybányán, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen.  

 

Honlap, Facebook oldal működtetése  

A 2018-ban megújult honlapunkon a szükséges információkat rendszeresen frissítjük, 

valamint folyamatosan jelentetünk meg híreket, programokat Faceook oldalunkon. A tavaszi, 

valamint az őszi-téli pandémia időszakában még nagyobb jelentőséggel bírt az online 

csatornák használata, hiszen jellemzően ezeken keresztül adtunk hírt magukról, itt tartottuk a 

kapcsolatot ügyfeleinkkel, annak érdekében, hogy folyamatosan fenntartsuk az érdeklődést és 

biztosítsuk az információk áramlását.   
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Sajtótájékoztatók, közlemények, hírlevelek, cikkek megjelentetése 

Számos híranyagot jelentettünk meg 2020-ban, többek között a következő felületeken:  

  

Extra Gratis c. lengyel reklámújság: Lengyelországban, a 26. Nemzetközi Idegenforgalmi 

Vásár és Kiállításon, Katowice belvárosában, Szilézia 12 városában működő turisztikai 

irodájában került terjesztésre, és turisztikai portálon is megjelent. 

 

Feliciter Kiadó Puntea c. román lap: terjesztési csatornája a romániai közép- és 

nagyvállalatok, romániai kamarák, legnagyobb kiállításszervezők, Magyar Nagykövetség 

Bukaresti Kereskedelmi Irodája. 

 

Sikeres zöldmegoldások: Fenntarthatóság kicsiben és nagyban c. kiadvány, amelyet 

benzinkutakon, kiemelt újságárusoknál, üzleti eseményeken, konferenciákon terjesztettek, és 

az összes parlamenti képviselőhöz eljuttatták. 

 

Magyar Demokrata c. hetilap: a 2010 óta megvalósult sóstói fejlesztésekről, többek között a 

frissen felújított Sóstói Múzeumfaluról, állatparkról és a fürdőkomplexumról írt cikket Szabó 

Judit. 

 

Gorlice Facebook: partnervárosunkban cikk jelent meg az aktuális járványügyi helyzetről, ill. 

az újra nyitással kapcsolatos aktualitásokról. Az információkat továbbítottuk Rzeszowba és 

Bielsko Bialába is. 

 

Viva Senior: szlovák portálon jelent meg egy tirpák gasztrocikk, de Nyíregyháza főbb 

turisztikai attrakciói is bemutatásra kerültek. 

 

Kelet-Magyarország Turisztikai melléklet: 6 megyében 538 000 olvasóhoz jutott el a 

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. szolgáltatásairól szóló ismertető.  

 

A 28. Évadnyitó Gálán mutatták be a szakmának „A turizmus 50 fontos szereplője & Top 10 

polgármester és fiatal” c. exkluzív kiadványt, mely a magyar turizmus meghatározó szereplőit 

vonultatja fel. A kiadvány egyik újdonsága volt, hogy külön fejezet szólt azokról a vidéki 

polgármesterekről, akik évek óta fontos ügyként kezelik városuk turisztikai fejlődését. A Top 

10 –be választották Dr. Kovács Ferenc polgármester urat és Nyíregyháza városát is.   



Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2020. évi beszámoló 

 

16 

 

2020. augusztus 12-én Nyíregyházáról jelentkezett be a Kossuth Rádió Országjáró műsora, 

ahol a város teljeskörű bemutatása mellett a műsor szerkesztői olyan emberekkel beszélgettek, 

akik sokat tettek és tesznek lakóhelyükért, ezzel is népszerűsítve térségünket, mint úticélt. 

 

A Hatoscsatorna – Lakásvásár című magazinműsorába 25 perces riportfilm készült 

Nyíregyházáról, melynek kapcsán bemutatásra kerültek a város turisztikai lehetőségei. A 

premier adáson kívül a műsort négy alkalommal ismételte meg a csatorna a hetente jelentkező 

műsorban. 

 

2020. szeptemberben megjelentünk a Feliciter kiadó gondozásában kiadott Magyar Mezsgye 

c. országosan terjesztett ingyenes agrárlapban. 

 

Az Utazó Magazin téli számában Nyíregyháza Kulturális Negyedét népszerűsítettük. 

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség felkérésére riport hangzott el az M1-ben az „Állatkertek 

szerepe a családi nyaralásban” témában. 

 

Rendszeresen megjelenünk a Város-Kép Nonprofit Kft. sajtóorgánumaiban (Nyíregyházi 

Napló, www.nyiregyhaza.hu), ahol hírt adunk aktivitásainkról, valamint a következő 

turisztikai szakmai hírlevelekben: Napi Turizmus hírlevél, Turizmus Panoráma Bulletin 

hírlevél, az Utazó. 

 

Kiadványok megjelentetése 

2020-ban újra kiadtuk magyar nyelven az aktualizált Varázslatos Nyírség, valamint a 

Nyíregyházi Kultúrvarázs c. kiadványokat, illetve Nyíregyháza táskát is készíttettünk.  

Megkezdtük egy Nyíregyházáról szóló képeskönyv koncepció tervének összeállítását is.  

Év végére pályázati forrásból elkészítettük Nyíregyháza-Beregszász turistatérképet. A térkép 

hátoldalán egy-egy rövid leírás olvasható a Nyíregyháza-Beregszász útvonal mentén található 

jelentős idegenforgalmi vonzerővel rendelkező templomokról három nyelven: magyarul, 

ukránul és angolul. A térkép részen feltüntették a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

található kerékpárutakat, múzeumokat, kastélyokat, nemzetközi határátkelőhelyeket is 

 

  

 

http://www.nyiregyhaza.hu/
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Turisztikai vendégkönyv  

2013. június 1-jétől – a nyíregyházi közgyűlés döntése alapján – egységes vendég- és 

idegenforgalmi nyilvántartást kell vezetniük a nyíregyházi szállásadóknak. A vendégkönyv és 

a regisztrált szálláshely tábla készítését és kiadását a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 

koordinálja. 

 

Egyéb tevékenységek, képzések, konferenciák 

Szálláshelyvezetői találkozó 

Február 11-én társaságunk szervezésében került sor a Hunguest Hotel Sóstó szállodában a 

nyíregyházi szálláshely- vezetők és turisztikai szakemberek találkozójára. A rendezvényen 

részt vett dr. Kovács Ferenc polgármester is, aki folytatva a korábban megkezdett eszmecserét 

bemutatta az önkormányzat folyamatban lévő és jövőbeni turisztikai projektjeit továbbá 

egyeztetésre került sor az ez évi marketing feladatokról, kulturális-turisztikai lehetőségekről, 

fesztiválokról és sportrendezvényekről. A rendezvény célja, hogy közös gondolkodással, 

fellépéssel időben és megfelelő hatékonysággal tudjanak a turisztikai szereplők reagálni az 

aktuális kihívásokra. 

 

Együttműködés a Magyar Turisztikai Ügynökséggel 

Az MTÜ kérésére segítséget nyújtottunk a magánszálláshelyek számára az NTAK, valamint 

Az én vendégszobám programba való regisztrációban. Részt vettünk az MTÜ turisztikai 

térségek pozicionálásával és márkázásával kapcsolatos szakértői anyagok elkészítéséhez 

szükséges felmérések kitöltésében. Júniusban fogadtuk a Magyar Turisztikai Ügynökség 

Nemzetközi Értékesítéssel foglalkozó szakértőit, akik a város attrakcióival ismerkedtek abból 

a célból, hogy milyen turisztikai termékeket tudunk együtt kidolgozni az általuk képviselt 

piacok számára.  

A Magyar Turisztikai Ügynökség, mint a hazai turizmus fejlesztéséért felelős állami szervezet 

megkezdte a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai fejlesztési térség desztináció fejlesztési 

stratégiájának elkészíttetését. Nyíregyházán, a Hunguest Hotel Sóstó szállodában egy szakmai 

workshop keretében turisztikai szakemberekkel vitatták meg a térség jelenlegi helyzetét és a 

desztináció 10 éves vízióját.  

A Magyar Turisztikai Ügynökség a járványhelyzet miatt felülvizsgálja a 2017-ben bemutatott 

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 dokumentumot. Az ágazat széleskörű bevonása a 

stratégiaalkotási folyamatba elengedhetetlen, ezért az interaktív online párbeszédben mi is 

bekapcsolódtunk három időpontban.  
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Tourinform tréning 

Részt vettünk annak az országos képzés-sorozatnak a szervezésében, amelyet a Magyar 

Turisztikai Ügynökség indított a Tourinform irodákban front-office munkakörben dolgozó 

kollégák részére. A képzés egyik helyszíne Nyíregyháza volt. A tréning a stresszkezelés és 

kommunikáció témájára épült. Az ország különböző részéről érkezett Tourinformos kollégák 

megismerkedhettek az újonnan megnyílt Kállay-ház attrakcióival is.  

 

TDMSz Konferencia 

Az irodánk munkatársai Szarvason részt vettek a 24. Országos TDM Konferencián, ahol 

előadásokat hallottak a turizmus jelenlegi helyzetéről, a TDM szervezetek jövőjéről és egy 

workshopba is bekapcsolódtak dr. Ludwig Károly pszichiáter, coach vezetésével. A workshop 

során pódium beszélgetésre, előadásra, interaktív coaching-sessionre, kiscsoportos 

műhelymunkára és szocimetrikus gyakorlatokra került sor.  

 

Családbarát képzés 

A NYÍRVIDÉK Képző Központ Kft. 20 órás tréninget tartott Nyíregyházán, munkáltatók 

részére, melyen irodánk munkatársa is részt vett. A képzés célja az volt, hogy a munkaadót 

képviselő résztvevő érzékennyé váljon a családbarát vállalati kultúra és működés 

kezdeményezésére és megteremtésére a bemutatott szemlélet és átadott eszközök által. 

További cél volt a képzésben résztvevő ösztönzése és felkészítése a képzést követő gyakorlati 

lépések proaktív megtételére, cselekvési terv készítésével. A tréning vezetője az 

Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) munkatársa, Horváth-Karip Krisztina szervezetfejlesztő, 

közgazdász, jó gyakorlat szakértő volt. 

 

Országos Tourinform Találkozó 

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szervezésében október 7-én, Budapesten rendezték 

meg az Országos Tourinform Találkozót a Tourinform irodahálózat munkatársai és az irodák 

fenntartói számára. A szakemberek tájékoztatást kaptak az MTÜ képviselőitől az Ügynökség 

aktuális, a Tourinform-hálózatot és a magyar turizmust érintő eredményekről és tervekről. Az 

irodahálózat munkatársai szakmai prezentációk keretében egymással is megosztották jó 

gyakorlataikat, bevált fejlesztéseiket. 

 

Kerékpárbarát fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken 
 

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség októberben Cégénydányádon, a Kölcsey-Kende 

kúriában szakmai egyeztető fórumot szervezett a kerékpáros turizmus témaköréhez 
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kapcsolódóan, amelyen irodánk munkatársai is részt vettek. A fórumon szakmai előadásokon 

keresztül mutatták be az európai és hazai aktív turisztikai fejlesztési irányokat, a bevezetésre 

kerülő kerékpárosbarát szolgáltatási rendszert és a térségben megvalósuló kerékpárosbarát 

fejlesztéseket. 

A rendezvény célja az aktív, elsősorban a kerékpáros turizmus fejlesztését célzó országos és 

regionális tervek ismertetése, valamint a Felső-Tisza-vidék és a Nyírség kerékpárosbarát 

programjainak bemutatása volt. A rendezvényen kiemelt szerepet kapott a rövidesen 

Magyarországon bevezetésre kerülő kerékpárosbarát minősítési rendszer bemutatása is.  

 

Mahart nyaralóhajó 

A Mahart Hajózási Zrt. Tokajba kihelyezett nyaralóhajóinak értékesítési vezetőjével 

folytattunk tárgyalásokat a közös együttműködés lehetőségeiről, és bemutattuk részére a 

városban található attrakciókat.  

 

Mélyinterjú 

 „A Tokaj-Felső Tisza-Nyírség kiemelt turisztikai térség fejlesztése és pozícionálása" című 

GINOP-1.3.4-17-2018-00005 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata mélyinterjút készített irodánkkal tematikus séták elemző tanulmány és 

termékfejlesztési javaslat elkészítése céljából. 

 

Egyeztetés a zöldekkel 

A Zöld Akciócsoport képviselőivel egyeztettünk Nyíregyháza zöldfelületeinek védelmével 

kapcsolatban. 

 

Templomvezetői képzés 

A HUSKROUA/1702/3.1/0057 azonosítójú, Egyházi kulturális örökség és turizmusfejlesztés 

Nyíregyházán és Beregszászon elnevezésű projekt keretében megvalósult képzés célja az volt, 

hogy olyan szakembereket képezzenek, akik munkájuk végzése során részletgazdag 

információkkal szolgálhatnak a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház 

történelméről, a templombelsőről, mint liturgikus térről, továbbá a látogathatóvá alakítandó 

templomtoronyról, és azokat hitelesen és élményszerűen át tudják adni a Nyíregyházára 

érkező látogatók számára. A képzésen valamennyi munkatársunk részt vett. 
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Városfejlesztési Alap 

Közreműködünk a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által kezdeményezett 

Városfejlesztési Alap felállításában és az ahhoz szükséges ex-ante elemzést megalapozó 

tanulmány turizmust érintő részének véleményezésében. A tanulmány olyan projekteket 

azonosít, amelyek fontosak az adott közszolgáltatási terület további fejlődése érdekében az 

elkövetkező években, és amelyek megvalósulásához a pályázati forrásokon túlmenő 

forrásokat is be lehetne vonni az alap segítségével. 

 

Hop on-Hop off busz 

A belföldi turizmus élénküléséhez kapcsolódva, Budapest után, első vidéki városként, 

Nyíregyházán is megjelentek a világ legnagyobb, nyitott tetős városnéző buszait üzemeltető 

City Sightseeing piros, emeletes autóbuszai. A céggel együttműködve közösen dolgoztuk ki a 

projektet. Az új turisztikai szolgáltatást a Vidor Fesztivál első napján mutatták be a sajtó 

munkatársainak és a nagyközönségnek. A városnéző autóbusz október végéig közlekedett, és 

jellemzően az utolsó hónapban általános iskolai csoportok vették igénybe szervezetten, 

előjegyzéssel a járványhelyzetre való tekintettel.  

 

Díjak, elismerések 

A 22 éves Utazó Magazin 2020-ban is meghirdette hagyományos, az elmúlt év legjobb 

turisztikai szolgáltatóit díjazó közönségszavazását az olvasók, valamint a határon túli 

médiumok körében. A szavazás kimenetele alapján a folyamatos fejlődésnek és az elért 

eredményeknek köszönhetően Nyíregyháza lett Az Év turisztikai városa 2019-ben.  

 

2020-ban 19 Városmarketing Gyémánt Díj elnyerésével Nyíregyháza kiérdemelte „Az Év 

Marketing Fővárosa” címet, a Magyar Marketing Szövetség, a Miskolci Egyetem Marketing 

és Turizmus Intézetének szakmai támogatásával létrehozott pályázaton.  

 

A belvárosi Turisztikai Információs Központ és a sóstógyógyfürdői Tourinform Iroda 

működtetése 

 

A TDM iroda látogatottsága a Covid19 járvány következtében lényegesen csökkent. 908 

turista kereste fel 2020-ban, akiknek 86 %-a belföldi és 14 %-a külföldi turista volt. A 

külföldiek elsősorban Lengyelországból és Nyugat-európai országokból érkeztek hozzánk, de 

segítettünk Fülöp-szigetekről érkező, valamint ausztrál és szír vendégnek is. A turisták 
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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, mind a turisták, mind a szolgáltatók részéről. A Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ (NTAK) új digitális adatszolgáltatási rendszer bevezetésével 

folyamatos segítséget nyújtottunk az irodánkat felkereső magánszálláshelyet kiadók részére. 

Női, férfi és gyermekkerékpárokat is bérelhetnek irodánkban a turisták és a városlakók, 

melyek iránt a nyári szezonban mutatkozott leginkább kereslet.  A korábbi években a belföldi 

csoportok részéről nagy igény mutatkozott az idegenvezetésre, a tavalyi év során – valószínű 

a járvány hatására is – ez minimálisra csökkent. Változatlanul nagy az érdeklődés a 

PocketGuide mobil applikációnk iránt. A turisztikai termékek értékesítését folyamatosan 

bővítjük az irodánkban. Jelenleg turisztikai könyvek és ajándéktárgyak (bögre, jegyzetfüzet, 

toll, kulcstartó, hűtőmágnes, képeslap stb.) vásárolhatóak meg, valamint a városban 

megrendezésre kerülő rendezvények jegyeinek értékesítésére is sor került.  

Február hónapban a Tourinform Koordináció munkatársai Nyíregyházára látogattak, ahol 

helyszíni bejárás keretében megtekintették a jelenlegi Tourinform irodát és felvázolták az 

esetleges irodafejlesztési lehetőségeket. A Magyar Turisztikai Ügynökség tavaly megújította a 

hálózat arculatát, ennek megfelelően az idén sor került a korábbi irányjelző közúti táblák 

arculathoz való igazítására is. Az új arculatnak megfelelően szóróajándékokat is kaptunk a 

hálózattól.  

 

Június közepén újra megnyitottuk a Tourinform irodát, mely szeptember 15-ig tartott nyitva a 

hét minden napján 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 2020-as szezonban folytatódtak a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében a 

Tourinform próbavásárlások (mystery shopping). A Nemzeti Turisztikai Adatbázis (NETA) 

jelenti az MTÜ marketing és értékesítésösztönző kampányainak az alapját, a nemzetközi és 

belföldi online kommunikáció alapját, kereshető felületet biztosítva a szakmának és az 
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üdülést, kirándulást tervező belföldi és külföldi turistáknak. 2020-ban folytatódott a felújított 

NETA felületen az adatok frissítése, ellenőrzése. Az irodák feladatai mindemellett tovább 

bővültek: az MTVA szerkesztőinek hetente programajánlókat küldtünk. A Tourinform irodák 

által beküldött ajánlók közül a legérdekesebbeket beválogatták az M1 Biztonságban itthon! 

című adásába.  

 

A 2020-as szezon alatt a Tourinform irodát összesen 2.370 vendég kereste fel személyesen, 

akiknek 92 %-a belföldi vendég volt, 8 %-a külföldi vendég. A külföldi látogatók elsősorban 

szlovák, lengyel és német turisták voltak, ill. nyugat-európai vendégek kértek még 

információt. Az e-mailben történt információkérők elsősorban lengyel turisták közül kerültek 

ki.  Az érdeklődési kör szempontjából a magyar vendégek nagyobb részét Nyíregyháza és 

Sóstógyógyfürdő látnivalói és programjai érdekelték. A külföldi turisták száma erősen 

csökkent a tavalyi év során, akik jöttek, azok egy átfogó képet szerettek volna kapni a 

megtekinthető látnivalókról, a szabadidő eltöltésének lehetőségéről és egyéb hasznos 

tudnivalókról (pl. szálláshely, pénzváltási lehetőség). 

 

A Víztoronyban lehetőség volt a torony megtekintésére belépődíj ellenében, ezt a szolgáltatást 

a 2020.évben jóval többen vették igénybe, mint korábban. A nyári időszakban 512 felnőtt és 

338 gyermek látogatott fel a toronyba. 

 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság által szervezett Tourist Police szolgálatnak is a Tourinform 

Irodában volt a bázishelye. A programban a rendőrök mellett közösségi szolgálatot teljesítő 

diákok vettek részt. A nyári szezonban jellemző bűncselekményekre figyelmeztették és 

információkkal segítették az ide érkező turistákat Sóstógyógyfürdőn, valamint Nyíregyháza 

belvárosában is. 

 

A Tourinform irodákhoz kapcsolódóan folytatódott a 2019-ben elindított nagysikerű Kajla 

Program, melynek köszönhetően idén is sok gyermekes család kereste fel irodánkat. A 

Magyar Turisztikai Ügynökség által útjára indított, kifejezetten gyermekeknek szóló kampány 

célja az volt, hogy a lehető legtöbb általános iskolás megismerje, és családjukkal beutazhassa 

Magyarországot.  
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Projekt tevékenységek 

Interreg pályázat keretében két projektet nyújtottunk be; az egyiket egy ukrán 

partnerrel 2017-ben, a másikat egy szlovák partnerrel 2018-ban. Mindkét nyertes projekt 

szerződéskötésére 2020-ban került sor.  

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2014-2020 keretében megvalósuló HUSKROUA/1702/3.1/0057 számú projektünk 

pozitív elbírásban részesült, konzorciumban a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római 

Katolikus Egyházközséggel. A projekt célja a templomtorony felújítása, annak látogathatóvá 

tétele, és a hozzá kapcsolódó turisztikai fejlesztések, marketing tevékenységek megvalósítása. 

Beregszászon szintén sor kerül a templom felújítására, valamint egy turisztikai iroda 

létrehozására. A projekt 2020. júniusában kezdődött és 2022-ben zárul. Társaságunk a 

pályázatban megfogalmazottaknak megfelelően, főként annak marketing tevékenységében és 

a hozzá kapcsolódó feladatokban vesz részt.  

 

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 2014-2020 projektben szintén konzorciumi 

partnerként veszünk részt Kassa régió turisztikai irodájával. A pályázat címe: NYKE - 

Modern promóciós eszközök létrehozása a határokon átnyúló turisztikai célpontok 

turizmusának támogatására. A projekt keretében 2020-ban branding brainstormingot 

tartottunk, melyre épülve készül egy turisztikai imázsfilm és két kisebb spot 2021-ben, 

amelyeket közösen és külön-külön is használni tudunk, hogy növeljük a térség ismertségét és 

ezáltal növekedjen a bennünket felkereső turisták száma.  

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is segítette 2020-ban munkánkat „A szervezet 2020-

2021. évi tevékenységének támogatásához” című CNP-KP-1-2020/1-000076. azonosító 

számú projekttel. A támogatás összege: 20 000 000 Ft, melynek keretében egy fő munka- 

vállaló 12 havi bérköltségét és járulékát számoljuk el, illetve tevékenységeinkhez 

kapcsolódóan valósítunk meg olyan feladatokat a pályázattal összhangban, melyek elősegítik 

majd a térség és Nyíregyháza turisztikai prioritásának előtérbe helyezését. Nyíregyháza 

képeskönyvet szerkesztünk az idelátogatók számára, illetve reprezentációs céllal. A több éve 

jelenlévő igényeknek megfelelően több kerékpáros túra útvonalat alakítunk ki, melyekhez 

kiadványt készítünk, illetve kerékpáros térképet az új útvonalak feltüntetésével. A pályázat 

keretében 4 db túrakerékpár is beszerzése kerül, hogy ezeket az útvonalakat be lehessen majd 

járni velük. Mindemellett nemzetközi logó pályázatot indítunk, melynek segítségével 
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ajándéktárgyaink körét kívánjuk bővíteni a létrejövő új design elemekkel. Kismértékű 

turisztikai marketing kampányt valósítunk még meg tevékenységeink és az új produktumok 

népszerűsítése céljából.  

 

A Kisfaludy Program keretében meghirdetésre kerülő Tourinform irodák és 

információs pontok felújítása pályázat keretében 24.431.000 forintot nyertünk el, melynek 

segítségével egy Tourinform konténerirodát telepítünk a Nyíregyházi Állatpark előtti 

területre. Pályázatunk címe: „Tourinform konténeriroda telepítése Sóstógyógyfürdőn”, projekt 

azonosító: TFC-3.1.1-2020-00015. A pályázaton elnyert összeg egy komplett konténeriroda 

telepítését és a hozzá kapcsolódó a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiadott arculati 

kézikönyvben szereplő berendezési tárgyakat biztosítja. A projekt kapcsán új szolgáltatásokat 

is bevezetünk, mint pl. a kerékpár, roller vagy a nordic walking bot kölcsönzés.  

 

Együttműködő partnerként szervezetünk bekapcsolódott a „Női Információs és 

Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán" című pályázatba is. Célja, hogy a térségben 

élő nők családi, társadalmi és munkaerőpiaci szerepeinek összeegyeztetését elősegítse, a nők 

foglalkoztathatóságát, atipikus munkavégzését népszerűsítse. Kiemelt feladata a nők a 

családok helyzetének javítása közvetlen és közvetett segítségnyújtással, a munkáltatók és a 

munkavállalók közötti együttműködés elősegítése, a család és a munka össze-

egyeztethetőségének érdekében. Szervezetünk az együttműködés keretében részt vesz a 

projekt megvalósításához kapcsolódóan rendezett munkáltatói fórumokon, kerekasztal 

megbeszéléseken, ahol részletesen megismerheti az atipikus foglalkoztatási formákat, és 

amennyiben lehetősége, igénye van rá, úgy azt alkalmazza saját szervezete működésében. 
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4. Pénzügyi Terv/Tény adatok 

Bevételek 2020. terv 2020.évi tény  
Változás 

tény/terv% 

Önkormányzat működési költség hozzájárulás 80 000 51 400 64% 

Cél szerinti tevékenység bevétele 7 500 4 467 60% 

Egyéb bevétel/támogatás 660 9 316 1412% 

Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg 1 800 762 42% 

Pénzügyi műveletek bevétele 20 863 4315% 

Bevételek összesen 80 360 66 808 83% 

        

Kiadások 2020. terv 2020.évi tény  
Változás 

tény/terv% 

Vízdíj 20 16 80% 

Áramdíj 15 13 87% 

Irodaszer, nyomtatvány 250 395 158% 

Egy éven belül elhasználódó anyagok/eszközök 100 85 85% 

Kiállításra vásárolt anyagok 1 000 8 0% 

Egyéb anyagköltség, vásárolt anyag 1 000 1 125 112% 

Anyagköltség összesen 2 385 1 642 69% 

Szállítási költség 700 0 0% 

Bérleti díjak 100 39 39% 

Karbantartás 700 121 17% 

Marketing, reklám, propaganda 25 000 16 136 65% 

Utazási, kiküldetési költség, 5 000 367 7% 

Telefondíj, postaköltség 600 522 87% 

Távfűtés díja 350 366 105% 

Oktatás, képzés díja 400 350 88% 

Szakmai tanácsadás 6 100 2 032 33% 

Ügyvédi díj, közjegyzői díj 500 457 91% 

Könyvvizsgáló, számviteli szolg. Díja 850 843 99% 

Takarítás, szemétszállítás 350 242 69% 

Egyéb igénybe vett szolgáltatás 1 800 2 410 134% 

Igénybe vett szolgáltatások összesen 42 450 23 885 56% 

Hatósági díjak 35 18 51% 

Bankköltség 550 414 75% 

Biztosítási díjak 400 332 83% 

Egyéb szolgáltatások összesen 985 764 78% 

Eladott áruk beszerzési értéke 150 139 93% 

Eladott(közvetített) szolg. értéke       

Anyag jellegű ráfordítások összesen 45 970 26 430 57% 

Bérköltség 28 600 30 591 107% 

FEB tagok tiszteletdíja 1 560 1 447 93% 

Megbízási díjak/alkalmi munkavállalók 300 104 35% 
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Bérköltség összesen 30 460 32 142 106% 

Cafetéria 1 800 1 134 63% 

Reprezentáció 200 178 89% 

Béren kívüli juttatások adója 1 600 318 20% 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 
összesen 3 600 1 630 

 
45% 

Szociális hozzájárulási adó 5 330 2 085 39% 

Szakképzési hozzájárulás 460 190 41% 

Egyéb járulékok 40 13 33% 

Bérjárulékok összesen 5 830 2 288 39% 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 39 890 36 060 90% 

Terv szerinti értékcsökkenési leírás 3 000 2 672 89% 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 150 382 255% 

Értékcsökkenési leírás összesen 3 150 3 054 97% 

Adók(önkormányzati) 400 132 33% 

Késedelmi kamat, önrevíziós pótlék     

Bírság, kötbér,        

Egyéb ráfordítások   100 256 256% 

Egyéb ráfordítások összesen 500 386 77% 

Hitelkamat      

Árfolyamveszteség 300 136 45% 

Pénzügyi műveletek ráfordítása 300 136 45% 

        

Kiadások összesen 89 810 65 996 101% 

 

Bevételek 

Bevételünk meghatározó része a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

nyújtott működési támogatás, melynek összege 2020-ban 80.000eFt. A Covid-19 vírus okozta 

világjárvány miatt ebből 51.400 eFt használtunk fel,  28.600eFt elhatárolásra kerül, amelyből 

2021 évben a turizmus újraindítását finanszírozzuk.  

A társaságunk önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat is nyújt a városba érkező 

turisták és a városlakók részére, mely főleg idegenvezetésből, kerékpárkölcsönzésből, 

előadások belépő jegyeinek értékesítéséből és kisebb értékű ajándéktárgyak árusításából áll. 

Ebből és a közös marketingakciók megvalósításából származik a „Cél szerinti tevékenység” 

bevétele a vírushelyzet miatt 4.467 eFt.  

Az előző években fejlesztési célra kapott támogatások számviteli törvény szerinti 

elszámolásából eredően a 2020 évben elszámolható bevétel összege 762eFt, továbbá 

pályázatokat is nyertünk, melynek összege az egyéb bevételben jelenik meg. 
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Vagyoni helyzet bemutatása 

A korábbi években eredményesen gazdálkodtunk, mely megjelenik a vagyoni 

helyzetünk alakulásában. Vállalkozásunk vagyona az előző évhez (2019 év) viszonyítva 

növekedést mutat. A vállalkozás vagyona jelentősebb mértékben 2020 évben már 

forgóeszközben testesül meg, hiszen az összes eszköz érték 95%-a. 

Az egyes eszközcsoportok összes eszközből való részesedésének arányában jelentős 

változás következett be 2020 évben, mivel 2019 évben a befektetett eszközök részesedésének 

mértéke még 41%-os volt, addig 2020 évben 5%-ra csökkent. A forgóeszközök esetében 2019 

évhez viszonyítva – az előzőből következően – növekedés tapasztalható. Ennek oka, hogy a 

pénzeszköz állomány értéke jelentősen növekedett 2020 évben. A vagyoni helyzetbe 

beletartozik a társaság által felvállalt kötelezettségek alakulása is, ennek részesedése a 

mérlegfőösszegből 89%, mely a támogatások és az előre utalt támogatás összegének 

következménye. 

 

Költségek, ráfordítások 

Anyagjellegű ráfordításként 26.430eFt költséget realizáltunk. Ennek egy része a három 

helyiséggel - a Kossuth tér 1. szám alatti Front Office irodával, a Rákóczi u. 1. szám alatti 

Back Office irodával és a sóstói Víztoronyban található Tourinform irodával – kapcsolatban 

felmerülő működtetési és adminisztrációs költség. E mellett az anyagköltségek között 

megjelennek a 2020-as évre be nem tervezett, de az időközben elnyert pályázatokhoz 

kapcsolódó költségek, pl. az irodaszerek vagy az egyéb anyagköltségek terén. Mivel a 

pandémia miatt elmaradtak a kitelepülések, ezért a kiállításra vásárolt anyagok soron 

megtakarítás keletkezett. Az igénybe vett szolgáltatások költségértéke 23.885eFt, melynek 

jelentős része a marketing költség 16.136eFt. A desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési 

és marketing akciók egy részét megvalósítottuk, bizonyos esetekben eltoltuk a kampányok 

időpontját, más esetben az üzleti tervben szereplő, de szerződéskötés előtt álló kampányokat 

teljes mértékben felfüggesztettük.  Hasonlóan jártunk el a szakmai tanácsadás területén és a 

kitelepülések, kiutazások kapcsán is. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások megnövekedett 

értéke egy elnyert pályázathoz kapcsolódik.  

A személyi jellegű kifizetések a 5 fő alkalmazott, valamint a nyári főszezonban 

foglalkoztatott munkatársak munkabérét, az azok után fizetett adókat, járulékokat és az egyéb 

személyi jellegű költségeket tartalmazzák. A Felügyelő Bizottság tagjai is díjazásban 

részesülnek, így ezen tisztségviselők díjai is szerepelnek a személyi jellegű ráfordítás 

összegében. A személyi jellegű ráfordítás összértéke 36 060eFt. 
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A 2019-es év 89.810eFt ráfordításával szemben 2020 évben 65.996eFt költség, 

ráfordítás került kimutatásra. E csökkenés is mutatja a padémia miatti visszaesést. 

 

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. 2019 évben a likviditási mutató 4,0 volt, míg 2020 évben 2,7-re csökkent. 

Ennek oka, hogy 2020 évben a kötelezettség állomány értéke 2019 évhez képest jelentősen 

növekedett. E kötelezettségbe az elnyert pályázatok által előre utalt összegek szerepelnek, 

melyekkel elszámolnia 2021-2022 években kell a társaságnak. 

                                    Pénzügyi helyzet alakulását tükröző mutatók 

Megnevezés 2019.év 2020.év  Változás %  

Likviditási mutató 4,0 2,7 68% 

Likviditási 

gyorsráta 
4,0 2,7 68% 

Készpénz 

likviditási mutató 
3,6 2,7 75% 

Nettó forgótőke 

(eFt) 
11 827 113 181 957% 

 

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. 2020 évben az üzemi (üzleti) 

eredmény 15eFt volt.   
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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. 2020 évben a jegyzett tőke értéke 10 000eFt. 
 
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 Tulajdonrész aránya Jegyzett tőke összege 

Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

49,00% 4 900 000.- 

Sóstó-Gyógyfürdők 
Szolgáltató és Fejlesztő Zrt 

19,50% 1 950 000.- 

Nyíregyházi Állatpark  
Nonprofit Kft 

19,50% 1 950 000.- 

Nyírség Turizmusáért 
Egyesület 

12,00% 1 200 000.- 

Összesen 100% 10 000 000.- 

 
 
 
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 
Az 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 2020. január 01. – 2020. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 
2020. december 31. 
 
2.5. Mérlegkészítés időpontja 
A mérlegkészítés választott időpontja tárgyévet követő év március 31-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. 
 
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 
devizaárfolyam került alkalmazásra. 
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2.9. 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) valósul meg 
 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása 
A 200 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 
estében 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. 
 
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 
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3. Számszaki adatok, elemzések 

3.1. Elemzések 

MÉRLEGADATOK VÁLTOZÁSA 
         adatok ezer Ft-ban 

 

Megnevezés 
Előző év Tárgy év 

Változás 

%-a 

ESZKÖZÖK (aktívák)    

A Befektetett eszközök 11166 8663 77,6 

B Forgóeszközök 15802 180405 1141,7 

C Aktív időbeli elhatárolások 169 143 84,6 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 27137 189211 697,2 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)    

D Saját tőke 20035 20906 104,3 

E Céltartalék 0 0 0 

F Kötelezettségek 3505 67224 1917,9 

G Passzív időbeli elhatárolások 3362 101081 3006,6 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 26902 189211 697,2 

 
EREDMÉNY-KIMUTATÁS VÁLTOZÁSA 

 
         adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés Előző év Tárgy év 
Változás 

%-a 

I. Értékesítés nettó árbevétele 7244 4467 61,7 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 

III. Egyéb bevételek 73618 61478 83,5 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 41059 26430 64,4 

V. Személyi jellegű ráfordítások 36258 36060 99,5 

VI. Értékcsökkenési leírás 3026 3054 100,9 

VII. Egyéb ráfordítások 310 386 124,5 

A ÜZEMI(ÜZLETI) EREDMÉNY 

(I+II+III-IV-V-VI-VII) 

209 15 7,2 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 190 863 454,2 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 264 136 51,5 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK -74 727   
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EREDMÉNYE (VIII-IX) 

C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D) 135 742 549,6 

X. Adókötelezettség 1 5 500,0 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII) 134 737 550,0 

 

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 551eFt értékben történt befektetett eszköz beszerzés. 2020.12.31-én a befektetett 
eszközök nettó értéke 8663eFt, melyből az immateriális javak értéke 356eFt, míg a tárgyi 
eszközök 8307eFt-ot képviselnek a befektetett eszközökből.   
 
Terven felüli értékcsökkenés alakulása 
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor. 
 
4.4. Forgóeszközök 
 
Készletek alakulása: 
2020 üzleti évben készlet nem maradt a vállalkozásnál. 
 
Követelések alakulása 
A követelések állománya 1479Ft, melynek összetételét az alábbi táblázat mutatja: 
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KÖVETELÉSÁLLOMÁNY 2020.12.31-ÉN 

       adatok ezer forintban 

Megnevezés Összeg 

Belföldi vevőkövetelés 8 

Egyéb követelés  1300 

NAV kötelezettség/túlfizetés 116 

Helyi adók 55 

Összesen 1479 

 
Követelések kapcsolt vállalkozásokban 
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések sem voltak. 
 
Értékpapírok 
A fordulónapon a mérlegben értékpapír nem került kimutatásra. 
 
Pénzeszközök 
2020.12.31-én a mérlegben szereplő pénzeszköz értéke 178927eFt, melyből a pénztárban lévő 
pénzösszeg értéke 195eFt. 

 
4.5. Aktív időbeli elhatárolások 
Aktív időbeli elhatárolásként 143 eFt lett elszámolva, mely 2021 évet terhelő költségeket 
tartalmaz. 
 
4.6.Saját tőke 
A jegyzett tőke alakulása 
2020.12.31-én a cégbíróságon is nyilvántartott értékkel azonos a jegyzett tőke értéke, melynek 
összege 10 000eFt. 
 
Tőketartalék 
A társaság tőketartalékkal nem rendelkezik. 
 
Eredménytartalék 
A társaságnál 2020.12.31-én nyilvántartott eredménytartalék összege 10169eFt.  
A tulajdonosok részére a nonprofit gazdasági társulási forma következtében osztalék nem került 
kifizetése. 
 
Értékelési tartalék 
A társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével. 
 
4.7. Kötelezettségek 
A kötelezettségek 2020. december 31-i záró állománya 3975eFt, melynek összetételét a következő 
táblázat mutatja: 
 

KÖTELEZETTSÉGÁLLOMÁNY 2020.12.31-ÉN 
                                                                                 adatok ezer forintban 

Megnevezés Összeg 

Szállítói kötelezettség 121 

Társasági adó  0 

Egyéb adókötelezettség 1552 

Munkavállalókkal szembeni 1732 
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kötelezettség 

Pályázati elszámolásból 63819 

Összesen 67224 

 
4.8. Passzív időbeli elhatárolás 
A 2020.12.31-ei időpontra elkészített mérlegben 101081eFt került kimutatásra. A passzív időbeli 
elhatárolás egyrészt a 2020 évet terhelő költségekből, az előző években fejlesztési célra kapott 
támogatás összegéből, és az önkormányzat által adott támogatási összeg el nem költött részéből 
tevődik össze. 
 

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 
2020. évben a társaság 4467eFt bevételt realizált, melynek összetétele az alábbiakban látható: 
 

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2020 ÉVBEN 
                                                                                adatok ezer forintban 

Megnevezés Összeg 

Reklám anyagok 
értékesítésének bevétele 

392 

Megbízási jutalékok 31  
Idegenvezetés 7 
Bicikli kölcsönzés 37 

Marketing tevékenység 4000 

Összesen 4467 

 
Egyéb bevételek 
A társaságnál 2020 évben keletkezett egyéb bevételének az összege 61478eFt, melyben 8286eFt a 
megnyert pályázatokkal kapcsolatos elszámolás következménye. 
 
5.4.Ráfordítások 
Költségek költségnemenként 
A 2020 üzleti évben a felmerült költségek összértéke 65544eFt, melynek megoszlása: anyagjellegű 
ráfordítás 26430eFt, személyi jellegű ráfordítás 36060eFt, értékcsökkenési leírás 3054eFt. 
 

KÖLTSÉGNEMENKÉNTI MEGOSZLÁS 2020 ÉVBEN 
                                                                               adatok ezer forintban 

Megnevezés Összeg 

Anyagköltség 3840 

Igénybe vett szolgáltatások 21687 

Egyéb szolgáltatások 764 

ELÁBÉ 139 
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Eladott(közvetített)szolgáltatás 
értéke 

0 

Anyagjellegű ráfordítás 26430 

Bérköltség 32142 

Személyi jellegű egyéb 
kifizetések 

1630 

Bérjárulék 2288 

Személyi jellegű ráfordítás 36060 

Értékcsökkenési leírás 3054 

Összesen 65544 

 
 
Egyéb ráfordítások 
A beszámolóban 3686eFt került kimutatásra. 
 
Pénzügyi műveletek ráfordítása 
2020 évben a társaságnál 136Ft árfolyamveszteség került elszámolásra. 
 
5.5. Adófizetési kötelezettségek 
A tárgyévi társasági adó kötelezettsége a társaságnak 5eFt. 
Társasági adó levezetése: 

• adózás előtti eredmény   742eFt 

• adóalap csökkentő összeg  3054eFt 

• adóalap növelő összeg   3054eFt 

• adóalap    742eFt 

• adókötelezettség   67eFt 

• adómentesség   62eFt 

• korrigált adókötelezettség  5eFt      

  

5.6. Eredmény 
Az adózott eredmény felhasználása 
2020. 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 az Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. képviseletére 
jogosult az alábbi személy köteles aláírni: Furkóné Szabó Marianna 
 
Vezető tisztségviselők munkadíja 
A társaságnál Felügyelő Bizottság működik, akik részére tiszteletdíj 2020 évben 1447eFt került 
kifizetésre. 
 
6.2. Bér és létszám adatok 
Létszám adatok 
A tárgyévben 5 fő foglalkoztatása történt. Idényjelleggel alkalmi munkavállalók is segítik a 
vállalkozás tevékenységét. 
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Megnevezés  Fizikai Szellemi  

Létszám 0 5 

Bérköltség 0 30591 

Szociális hozzájárulási adó  0 2085 

 
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 2020-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 ideérkező 
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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. 
 
 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

 

 a közhasznú tevékenység célcsoportja: Nyíregyháza lakossága, környékén élők, valamint a 
városba látogató turisták 

 a közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma: 

Közvetlenül 3278 fő, közvetve a térségbe érkező turisták  

  
 a közhasznú tevékenység főbb 
eredményei: 

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.  
 
Sajnos 2020 évben a vírus helyzet miatt a kitűzött célok 
nem teljes körűen tudtak megvalósulni. 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 Cél szerinti juttatás megnevezése  Előző év  Tárgyév 

    

  
 
 

    

      
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

5.1. Tisztség  Előző év (1)  Tárgyév (2) 

 ügyvezető 11594eFt 13769eFt 

5.2. Tisztség   

 FEB tagok 1560eFt 1447eFt 

 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 13154eFt 15216eFt 
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juttatás összesen: 

 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

 Alapadatok  Előző év (1)  Tárgyév (2) 

 B. Éves összes bevétel 81052eFt 66808eFt 

 ebből:   

 C. a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján átutalt összeg 

  

 D. közszolgáltatási bevétel 70000eFt 61478eFt 

 E. normatív támogatás   

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

0 0 

 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 0 0 

 H. Összes ráfordítás (kiadás) 80653 65930 

 I. ebből személyi jellegű ráfordítás 36258 36060 

 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 73426 60670 

 K. Adózott eredmény 134 742 

 L. A szervezet munkájában közreműködő 
közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma  
(a közérdekű önkéntes tevékenységről 
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően) 

  
0 

  
0 

 Erőforrás-ellátottság mutatói  Mutató teljesítése 

 Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- 
Ft] 

 Igen  

 Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]  Igen   
 Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-
A2)/(H1+H2)>0,25] 

 Igen  

 Társadalmi támogatottság mutatói  Mutató teljesítése 

 Ectv. 32. § (5) a) 
[(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] 

   Nem 

 Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]  Igen   
 Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]  Nem 

 
 
 
Nyíregyháza, 2021. március 31.  

 

                                                           
                                                                                        Furkóné Szabó Marianna 
                                                                                                    ügyvezető 


