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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Nagyerdei Kultúrpark Debrecen város 100% tulajdonú intézményeként közhasznú
nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.
Az intézmény 1961-ben 52 éve alakult meg az Állatkert (alapítva: 1958) és a Vidámpark
(alapítva: 1960) összevonásával. Ebben az összevont működési formában, napjainkban ma
már egyedülálló módon az országban, csak Debrecenben működik ilyen intézmény, ezzel
sajátos és különleges szórakozási és kulturális lehetőségeket kínálva látogatóknak.
A Kft. alapító okirata alapján alaptevékenysége az állat- és növénykert működtetése.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 159/2014. (VII.10.) határozata
alapján 2014. július 15. napjától kettős ügyvezetéssel működik.
Az üzemeltetés eredményességének egyik legfontosabb teljesítménymutatója a látogatói
létszám nagysága. Az intézmény működési jellegéből adódóan a látogatottság meghatározó
módon időjárásfüggő. Az elmúlt időszak fejlesztései ugyan mérsékelték a kedvezőtlen
időjárás hatásait, de alapvetően az időjárás határozza meg a látogatóink látogatási
hajlandóságát, szokásait. Az időjárástól való bevételi függőség miatt ezért bevételeink előre
pontosan nem tervezhetőek.
2014-ben a hosszú, kedvező időjárású őszi időszak a meghosszabbodott szezonnal lehetővé
tette, hogy az Állat- és Növénykert az év minden napján, a Vidámpark pedig március 15-től
október 23-ig 182 üzemnapon üzemeljen. A 17 vidámparki játék gépet látogatóink 107.257
alkalommal vették igénybe, amely közel 34.8 M Ft árbevételt jelentett. Annak ellenére, hogy
az elmúlt években vidámparki fejlesztésekre nem volt forrásunk, a tervszerű és gondos
karbantartásnak, szakszerű üzemeltetésnek köszönhetően vendégeink biztonságosan,
gondtalanul szórakozhattak egész évben.
A Nagyerdei Kultúrpark közművei egyes szakaszokon teljesen amortizálódtak, tönkrementek.
A biztonságos üzemeltetés érdekében elengedhetetlenek a terv-, és szakszerű felújítások és
karbantartások. Tapasztalataink szerint ezeknek a feladatoknak az elvégzése évről-évre
egyre magasabb összeget kíván.
A 2014-es gazdálkodási évünkre már a költségvetésünk elfogadásakor rányomta bélyegét a
jelentős forráshiány. A támogatásunk csökkenése mellett egy haváriás esemény is
nehezítette az eredményes gazdálkodást. A lépfene okozta vis maior hátrányos gazdasági
következményeit nagyerőkkel, kármentesítési stratégia bevezetésével igyekeztünk
csökkenteni. A gazdag programkínálat a látványos új állatfajok és az újdonság erejével ható
karszalagos vidámparki lehetőség az első félévben 2.335.633 Ft-tal haladta meg az előző évi
vidámparki bevételeket.
Az intézmény működését – üzemeltetését jellemzi, hogy a költségeink döntő része fix költség
(fűtés, világítás, takarmányozás, munkabér stb. Az időjárás kedvezőtlen hatásaiból (különös
tekintettel a kiemelt ünnepnapokra) adódó bevétel kiesések a gazdálkodási év során később
már nem pótolhatóak, legfeljebb további rendezvények programok szervezésével
mérsékelhetőek.
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Szakmai és kulturális programjaink gazdagításával, sűrítésével csak részben tudtuk
kompenzálni a kedvezőtlen időjárási körülményeket, az átalakuló látogatói szokásokat.
Bevételeink megtartása érdekében 2014-ben is igen gazdag programkínálatunk volt, így
összességében kedvező gazdasági évet zárhattunk.
II. SZAKMAI MUNKA
Az elmúlt évek fejlesztéseinek szükségességét igazolják vissza az éves látogatói létszám és
forgalmi adatok. Az új állatbemutatók és állatfajok, újszülött állatok szinten tartják és növelik
látogatóink érdeklődését, így ezek függvényében a bevételeink is növekedhetnek.
A 3/2001. (II.23.) KöVM-NKÖM-BM együttes rendeletének, valamint a
13/2003. (IX.9.) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletének
előírásai alapján a tartástechnológiai minimumkövetelmények
biztosítása alapfeltétele Állat- és Növénykerti a működésnek.
A hatósági előírások, szabályozások és nemzetközi szervezeti
tagságból adódó kötelezettségek tételesen előírják a biztonságos
üzemeltetés feltételeit és rendszerét, a tartási követelményeket.
Az EAZA (European Association of Zoological Parks and Aquariums), a
Magyar Állatkertek Szövetségének a munkájában való részvétel nélkül
napjainkban nem lehetséges színvonalas, szakmai elvárásokatkielégítő állattartás, állatállomány beszerzés és az ezzel járó korszerű
állat bemutatók kialakítása.
A tagságból adódóan számos nagy értékű, ritka, védett állat díjtalan
tenyészcserével, tenyészkihelyezéssel érkezik, így az állatbeszerzések
költségei alacsony szinten tarthatóak (szállítás, hatósági díjak,
állatorvosi ellátás stb.).
A Kft. jelenlegi állatállományát (2014. december 31.) az állatbeszerzések, állatcserék és a
szaporulat eredményeként 176 faj 628 egyede képviseli. Mindez egy jelentős, mintegy 30%
fajszám növekedést jelent az előző évi létszámhoz képest.
EMLŐSÖK

MADARAK

faj

egyedszám

faj

53

228

55

KÉTÉLTŰEK

HÜLLŐK

egyed-szám faj egyed-szám faj

273

3

19

26

HALAK

egyedszám

faj

108

3

egyedszám

Gerinctelenek
faj egyed-szám

tenyészet 36 tenyészet

Az állatbeszerzések sorában kiemelkedik a szibériai tigris, zászlósfarkú kolobusz majom, és a
kis pandák érkezése. A pálmaházi rovarbemutató és lepkekert kialakítása pedig új színfoltot
jelentett a kert kínálatában. Számos állatfaj az eredményes tenyésztési munkának
köszönhetően szaporulattal örvendeztette meg a látogatókat.
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Takarmányozás
Gazdálkodásunk sajátossága hogy a magas energia költségek
mellett jelentős tételt jelentenek az állatok takarmányozásának
kiadásai. A faji, egyedi igények szerinti okszerű takarmányozás
biztosítására 2014. évben összesen nettó 11.763.859 Ft-ot
költöttünk. Ez az összeg 4.312.208 Ft kevesebb összeg az előző
évinél. Az eredmények elérésében sokat segítettek az
adományokból beérkező támogatások valamint az árban és
mennyiségben megfelelő biztosítékot nyújtó kiterjedt beszállítói
kör.
Kertészeti tevékenység
A Nagyerdei Kultúrpark különleges adottságai közé tartozik az imponálóan gazdag természeti
környezet. A parkerdő részeként, az állat- és növénykert fontos szakmai feladata a kertészeti
tevékenység. Az itt folyó munka alapvetően meghatározza a kert
arculatát és jellegét. Az erőteljes botanikai háttér nemcsak
erősíteni tudja a fejlesztéseket, de színvonalas vonzó keretet ad
a vidámparki gépeknek és az állatbemutatóknak is.
• 2014-ben mintegy 3600 növényt (egy- és kétnyárit, fát,
cserjét) ültettek ki a parkba a kertészek. A kiültetett
növényanyag döntően saját szaporítás és nevelés eredménye.
• A növénykert állománya 610 faj, fajta, bemutatóból áll.
• A kertészeti szakmai feladatok ellátásában a 6 fős
kertészeti csoport munkáját segítették a közérdekű
munkavégzők is /éves szinten 24 fő/

III. FEJLESZTÉSI, KARBANTARTÁSI MUNKÁK 2014-BEN

A 2014. évre tervezett felújítások és fenntartási munkák a
rendelkezésre álló források arányában az üzleti tervben
megfogalmazottak alapján valósultak meg.











Simogató karám felújítása (javítása, csiszolása)
Majomház látogatói rámpa kialakítása
Műhely előtti rámpa javítása, felújítása
Afrika röpde háló csere
Dodgem kapcsolóház javítása, korszerűsítése
Meglepetés háttámláinak festése
Hattyúforgó forgózsámolyának felújítása
Gyermekkanyargó felújítás
Nosztalgia kocsik javítása
Kukac hullámvasút gondolák felújítása
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Repülőcsésze hidraulika felújítása, emelést vezérlő cseréje
Lovasforgó lovak újrafestése, sínpálya javítás
Kacsavonat felújítása
Földkörüli pálya kuplung felújítása
Óriáskerék ülések újragyártása
Kerti padok felújítása (szétszedése, gyalulása, festése, összeszerelése)
Trópusi ház fűtés korszerűsítés – távfűtésre átállítása
Locsoló vízhálózat bővítése
Sasröpde hálócsere
Szállítóládák gyártása
Madárodúk és etetőládák gyártása
Pálmaházban terráriumok és lepkekert kialakítása, világításának kialakítása
Dísztóban szökőkút kialakítása
Holló kifutó átalakítása apellák részére

Az intézmény megalakulása óta a feladatok ellátása érdekében önálló műszaki-karbantartói
szakember gárdával rendelkezik. Mivel az állat- és növénykerti, valamint a vidámparki
üzemeltetés - működtetés veszélyes üzemnek minősül és az üzemeltetés során a működési
engedélyekhez kötődő szakhatósági előírások betartása, a környezet-, természet-,
állatvédelmi előírások, szigorítások teljesítése komoly szakmai kihívást és feladatot jelent,
különösen fontos, hogy feladatainkat felkészült és szakmailag megbízható szakember gárda
lássa el.

IV. PÉNZÜGYI, VAGYONI HELYZET BEMUTATÁSA

A.

Mérleg adatok bemutatása

Eszközök alakulása:
Megnevezés
Befektetett eszközök
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
- Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok
- Műszaki berendezések, gépek járművek
- Egyéb berendezések, gépek, járművek
- Tenyészállatok
- Beruházások, felújitások
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Forgóeszközök
KÉSZLETEK
- Anyagok
- Áruk
KÖVETELÉSEK

2013
411 810
411 810
367 515
23 692
2 482
5 781
12 340
37 512
11 413
11 224
189
6 488
5

adatok eFt-ban
2014
Változás
377 452 - 34 358
377 452 - 34 358
357 462 - 10 053
13 451 - 10 241
1 655 - 827
4 884 - 897
- 12 340
32 176 - 5 336
11 292 - 121
10 874 - 350
418
229
4 612 - 1 876

- Követelések áruszállításból és
szolgáltatásból (Vevők)
- Egyéb követelés
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
- Pénztár, csekkek
- Bankbetétek
Aktív időbeli elhatárolások
- Bevételek aktiv időbeli elhatárolása
- Költségek, ráford. aktiv időbeli elhatárolása
ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN

194
6 294
19 611
2 535
17 076
613
492
121
449 935

199
4 413
16 272
2 265
14 007
380
380
410 008

5
- 1 881
- 3 339
- 270
- 3 069
- 233
- 492
259
- 39 927

Befektetett eszközök:
2014-ben jelentősebb beruházás a rendelkezésre álló források szűkössége miatt nem
valósult meg. A tárgyi eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke az elszámolt
értékcsökkenés hatására összességében 34.358 eFt-tal csökkent.
Forgóeszközök:
1. A készletek között jelentősebb tételt a takarmányok, valamint a műszaki,
karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges anyagok év végi zárókészletének
értéke jelent.
Áruként a 2013. év óta működő ajándékpavilon árukészlete került feltüntetetésre.
2. Követelések:
A vevőkövetelések nem jelentős tételt tesznek ki a követeléseken belül, hiszen
árbevételünk jelentős része készpénzben realizálódik.
A követelések volumenváltozásának oka főként a 2013. évi zárómérlegben szereplő
beruházások nagyobb összegű visszaigényelhető ÁFA tartalmára vezethető vissza.
3. Pénzeszközök:
A Társaság 2014. dec. 31-én rendelkezésre álló pénzeszköze a szigorú gazdálkodás,
valamint a tárgyévben a forráshiány miatt elmaradt karbantartási munkák ellenére a
2013. évihez képest 3.339 eFt-tal csökkent. Ez főként a Tulajdonos által biztosított
működési támogatás csökkentéséből adódik, mely 2014. évben 21.830 eFt-tal volt
kevesebb a 2013. évi támogatásnál.

Aktív időbeli elhatárolások:
Aktív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a tárgyévben kifizetett, következő évre
vonatkozó szaklap, egyéb szakmai kiadványok előfizetéseit, melynek értéke a két
évben közel azonos értéket mutatnak.
Források alakulása:

adatok eFt-ban
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Megnevezés
Saját tőke
- JEGYZETT TŐKE
- EREDMÉNYTARTALÉK
- MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Céltartalékok
Kötelezettségek
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
- Kötelezettségek áruszállításból és
szolgált.szállítók
-Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Passziv időbeli elhatárolás
- Bevételek passziv időbeli elhatárolása

2013
117 219
48 900
75 595
- 7 276

2014
91 659
48 900
68 319
- 25 560

14 122
14 122

15 665
15 665

Változás
- 25 560
- 7 276
- 18 284
1 543
1 543

3 082
11 040
318 594
312 141

3 747
11 918
302 684
293 642

665
878
- 15 910
- 18 499

6 453
449 935

9 042
410 008

2 589
- 39 927

- Költségek, ráford. passziv időbeli
elhatárolása
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Saját tőke:

A saját tőkeváltozás kizárólag a tárgyévi mérleg szerinti eredményéből adódik,
melynek hatására 25.560 eFt-tal csökkent. A tárgyévi eredmény 18.284 eFt-tal
kedvezőtlenebb a 2013. évi eredménynél, melynek oka elsősorban – a nagyságrendileg
azonos árbevétel és a csökkenő működési költségek mellett - a már előzőekben említett
csökkentett mértékű működési támogatás.
Kötelezettségek:
A kötelezettségek számottevően nem növekedtek a 2013. év adatához képest. Az év
során átmeneti jelleggel jelentkező likviditási nehézségek ellenére igyekeztünk
kötelezettségeinknek időben eleget tenni. Nagyobb tételt a munkavállalók decemberi
munkabére, és az ahhoz kapcsolódó járulékok, ezt követően a szállítók felé fennálló
tartozások teszik ki.
Passzív időbeli elhatárolások:
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolásaként a Tulajdonos által előző években
biztosított beruházási célú támogatások értékcsökkenéssel nem fedezett része
került feltüntetésre. 2014-ben 22.255 eFt került kivezetésre az elszámolt
értékcsökkenés ellentételezésére.
2. Költségek passzív időbeli elhatárolása: A tárgyévet követően felmerült, de a
tárgyévhez kapcsolódó költségek jelennek meg ezen a mérlegsoron. Ezek között
jelentős tétel a tárgyévet követően leszámlázott szállítói kötelezettségek,
valamint az ügyvezetői prémium és annak járulékai.
B.

Eredmény kimutatás adatainak bemutatása:
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Megnevezés
I. Értékesítés nettó árbevétele
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek
- Anyagköltség
- Igénybe vett szolgáltatások értéke
- Egyéb szolgáltatások értéke
- Eladott áruk beszerzési értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások
- Bérköltség
- Személyi jellegű egyéb kifizetések
- Bérjárulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
Ebből értékvesztés
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
VII. Pénzügyi műveletek bevételei
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE
C. SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY
IX. Rendkívüli bevételek
X. Rendkívüli ráfordítások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
XI. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

2013
122 735
6 230
140 609
52 829
52 933
4 461
555
110 778
109 417
15 128
26 337
150 882
37 751
1 842
31
- 31 679
25
17
8
- 31 671
24 395

2014
121 791
963
114 689
45 438
41 585
6 312
1 073
94 408
110 197
13 602
26 718
150 517
38 214
2 155
- 47 851
40
4
36
- 47 815
22 255

24 395
- 7 276
- 7 276
- 7 276

22 255
- 25 560
- 25 560
- 25 560

adatok eFt-ban
Változás
944
- 5 267
- 25 920
- 7 391
- 11 348
1 851
518
- 16 370
780
- 1 526
381
365
463
313
31
- 16 172
15
13
28
- 16 144
- 2 140
- 2 140
- 18 284
- 18 284
- 18 284

A nettó árbevétel a 2013. és 2014. év viszonylatában vizsgálva közel azonosan alakult, mely
tevékenységekre lebontva a következő adatokat mutatja:
BEVÉTEL
Állatkert bevétele
Vidámpark bevétele
Anyagértékesítés
Szolgáltatás
Zoo tábor
Állatértékesítés
Bérleti díj
Áruértékesítés árbevétele
Egyéb

2013
73 805
36 370
2 032
926
2 137
1 230
5 152
872
211
8

2014
76 153
34 799
1 678
510
3 268
740
2 472
1 768
403

2013. évhez
103,18
viszonyítva
%ban95,68
85,58
55,08
152,92
60,16
47,98
202,75
190,99

Az aktivált saját teljesítmények csökkenésének oka, hogy a 2013-ban a Tulajdonos által
biztosított beruházási támogatásból megvalósult fejlesztések egy része saját rezsis beruházás
volt, míg 2014-ben erre forráshiány miatt nem volt lehetőségünk.
Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a DMJV Önkormányzata által biztosított, az állat- és
növénykert működtetésére, valamint az Ötholdas Pagony Játszótér üzemeltetésére kapott
működési támogatást.

Támogatás megnevezése

2013

2014

Állatés
Növénykert
működési támogatás
Ötholdas Pagony
Közfoglakoztatási,
egyéb
bértámogatások
Egyéb támogatások

121.830

100.000

5.000
6.986

5.000
8.450

1.049

1.183

Az anyagjellegű ráfordítások az évről évre növekvő fenntartási költségek mellett a szigorú
költséggazdálkodás, valamint az elmaradt karbantartási munkálatok miatt 16.370 eFt-tal
kevesebb, mint a 2013. évi.
A személyi jellegű ráfordítások a minimálbér emelkedésének ellenére, valamint a kettős
ügyvezetéssel járó többlet bérköltség ellenére a 2013. évben kifizetett munkabérrel szinte
megegyezik. Ennek oka, hogy míg 2013-ban lehetőségünk volt a munkavállalók részére az év
folyamán az alacsony munkabéreket mozgóbérrel ellensúlyozni, erre 2014-ben a
megnövekedett fix bérköltség mellett és a rendelkezésre álló források szűkössége miatt nem
volt lehetőségünk.
Az eredmény kimutatás egyéb tételei az elért eredményre nem gyakoroltak jelentős hatást,
adataik közel megegyeztek az előző év adataival.
A 2014. évre tervezett veszteség 34.387 eFt volt. Az üzleti év során ténylegesen elért
eredmény ennél kedvezőbb, -25.560 eFt.
A veszteségeink csökkentéséhez nagymértékben hozzájárult a gazdag programkínálat, és
nem utolsó sorban a rendkívüli kedvező, napos őszi időjárás.

V. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK
1.
A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, jelentős
folyamatok:
A Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegének fordulónapja óta a
gazdálkodásra, működésre jelentős hatást gyakorló esemény nem történt.
2.

A várható fejlődés:
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A jövőbeni tervezett fejlesztések, állatbeszerzések hatására várhatóan a látogatói létszám
növekedni fog, mely következtében bevételeink is, ezzel újabb fejlesztési lehetőségeket
biztosítva. A fejlesztések hatására az intézmény egy folyamatosan fenntartható növekedési
pályára léphet.
3.

Kutatás és a kísérleti fejlesztés:

A Társaság kutatási tevékenységet, kísérleti fejlesztést nem végez.
4.

A telephelyek bemutatása:

Telephely: 4032 Debrecen, Ady Endre út 1.
Az 1958. óta működő állat- és növénykertnek, valamint vidámparknak helyet adó telephely
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona. A vállalkozás tevékenységének
jellegéből adódóan, az abból eredő kötöttségek miatt, (speciális igényeknek megfelelően
megépített állattartó helyek, épületek,) az üzem területe állandó.
5.

Foglalkoztatáspolitika:

A Nagyerdei Kultúrpark állat- és növénykerti tevékenységéből adódóan, valamint a
vidámpark üzemelési időszakában rendeltetése folytán a hét minden napján működő
munkahely. A hatékony munkaerő gazdálkodás miatt 2014-ben a fizikai állományú
munkavállalókra vonatkozóan háromhavi munkaidőkeret került bevezetésre.
A szezonális és kisegítő jellegű munkakörök változó létszámigényének kielégítésére évek
óta részt veszünk közfoglalkoztatási programban, mely keretén belül évente átlagosan 8 főt
foglalkoztatunk teljes munkaidőben.
A 2014-ben foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos állományi létszáma 57 fő volt.
Részükre kifizetett munkabér 110.197 eFt.
Az év során a közfoglalkoztatási program keretén belül alkalmazott munkavállalók
alkalmazásával, valamint a szigorú létszámgazdálkodással jelentős mértékű volt a
bérmegtakarítás. A szakfeladatok ellátása érdekében az üzemszerű működés határáig
visszafogtuk a létszámot az állatápolóknál, valamint vidámparki üzemelésnél a gépkezelőknél
és a jegykezezőknél.
A kedvező tapasztalataink miatt amennyiben lehetőségünk van, a jövőben is szeretnénk a
különböző bértámogatási programok nyújtotta lehetőségeket kihasználni.
6. Környezetvédelem:
A Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. természetvédelmi területen működik. Az alapító
okiratban rögzített tevékenységei közé tartozik a természetvédelmi terület működtetése. A
jogszabályok által előírt követelmények betartását a Környezetvédelmi Felügyelőség
ellenőrzi. A Vállalat a működési engedélyt a Hatósági ellenőrzésen való megfelelés alapján
kapja meg. Környezetvédelmi szakértői tevékenységgel segíti munkánkat a Hedera-H Kft.
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A Társaság tevékenységének folytatása során a környezetre káros, kockázattal járó
tevékenységet nem folytat.
A keletkező, nem jelentős mennyiségű, főként állati eredetű veszélyes hulladék
elszállítását, megsemmisítését a vonatkozó engedélyekkel rendelkező külső szolgáltatóval
végeztetjük.
7.

Pénzügyi instrumentumok:

A Társaság mérlegen kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik.
Nem áll fenn olyan hosszú, illetve rövid lejáratú, a mérlegben ki nem mutatott pénzügyi
kötelezettség, felelősségvállalás, amely a vállalkozás pénzügyi helyzetét jelentősen
befolyásolná.
A Társaság nem rendelkezik befektetési vagy forgatási célú értékpapírokkal, valamint
származékos ügyleteket sem bonyolít.
VI.

PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK

A látogatói érdeklődés fenntartásának fontos része az új állatbemutatók és új vidámparki
gépek, berendezések bemutatása mellett a változatos
programkínálat.
Az
évet
igen
változatos
kínálat
jellemezte,
kitelepülésekkel, jeles napi rendezvényekkel, különleges
programok is megvalósultak: a Debreceni Egyetem
Tehetségnapot tartott és évek óta sikeres visszatérő
program az ásvány- és kőzetkiállítás is.
Látványetetések
A látványetetési program korábbi helyszínei (kapucinus
majmok, fehérkezű gibbonok, kétujjú lajhárok,
pápaszemes pingvinek, zsiráfok) tovább gyarapodtak.
Szeptember végéig a nílusi vízilovaknál, a zászlósfarkú kolobuszoknál, a bennett kenguruknál,
a szurikátáknál, a tapíroknál, és a tarajos sülöknél is láthatták az etetést és a hozzá
kapcsolódó állatbemutatókat.
A résztvevők számára emlékezetes, kedvelt program az állatokkal való közvetlen találkozás.
A természetvédelem jeles napjai az állatkertben
Víz hete (március 17-22 között 391 fő)
Madarak és fák hete (május 5-10 között 319 fő)
Természetvédelmi Világnap (június 5-én 208 fő)
Állatok Világnapja (október 4-én 166 fő)
Egyéb rendezvények
Országos Állatkerti Szezonnyitó Nap (március 22-én 747fő)
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Méltóság mezeje Nárcisz bemutató (április 4-én 68 fő)
Állatok farsangja (február 9-én 26 látogató)
Bálint napi andalgó (február 12-én 11 fő)
Csodálatos vadvilág - A Hortobágyi Nemzeti parkkal
közös kétfordulós vetélkedő általános iskolásoknak (154
három fős csapat nevezett be a HNP működési
területéről)
Gyermeknap (május 25-én1276 látogató)
130 éves a DKV (június 28-án 467 fő)
Kisvasúti nap (július 12-én)
Zoológiai szaktábor (június 16 – július 4 között, valamint augusztus 25-29 között összesen
168 résztvevő)
Ásvány- és kőzet kiállítás (augusztus 9-24 között és 29-én
11.004 látogató)
Állatkertek éjszakája (augusztus 29-én 612 látogató vett
részt a programon)
Advent az Állatkertben (november 30., december 7.,
december 14., december 21., összesen 362 fő)
Állatok karácsonya (december 27-én185 fő)
Az év során megrendezett 23 rendezvényünkön több, mint 16 164 látogató vett részt.

Foglalkozások, ZOO-tábor, ZOO-OVI
Kertünkbe sok óvodás csoport látogat el, középsős és felsős csoportok számára kérnek
foglalkozást az óvodapedagógusok.
Az általános iskolás korosztályból az alsós osztályok látogatnak el hozzánk nagyobb számban,
mert a tanórai keretben ott valósítható meg könnyebben az állatkertbe való eljutás. Az
állatkert volt helyszíne több iskolai osztály számára szervezett programnak is. A középiskolák
közül a Kossuth, a Dóczy, az Ady és a Tóth Árpád Gimnázium visszatérő látogatói
foglalkozásainknak.
Tematikus foglalkozáson 84 csoport 2069 fővel vett részt. A foglalkozásokon résztvevő
csoportok száma a korábbi évekhez képest csökkent, melynek okát abban látjuk, hogy az
oktatási reformok megnehezítették a csoportok bekapcsolódását az iskolán kívüli tanulást
segítő foglalkozásokba.
A zoopedagógia hagyományos programjai közé tartoznak a közkedvelt nyári zoo táborok,
melyeken 4 hét alatt 168 gyerek vett részt. Idén is volt zoo-ovi a Berettyóújfalui Vass Jenő
Óvoda és a Szabadságtelepi Óvoda nagycsoportosai számára. A táborok közösen írt pályázat
alapján valósultak meg.
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Közszolgálati tevékenység az állatkertben középiskolások számára:
Több középiskola együttműködési szándékkal kereste meg intézményünket, melynek
keretében iskolánként 10-12 diákot fogadtunk önkéntes munkára. A diákok a következő
feladatok ellátásában segítették munkánkat:
- a látogatók tájékoztatása
- a Toldi panoptikumi tárlatvezetése
- a simogató, a terrárium, a trópusi ház, a gibbonház és az Afrika-röpde felügyelete és
a látogatók tájékoztatása, az ott látható állatok rövid bemutatása
- külföldi vendégek idegen nyelvű tájékoztatása
- takarmány előkészítése
- segédápolói feladatok ellátása

VII.

SZAKMAI ÉS EGYÉB KAPCSOLATOK

Kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel
Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően a nagy érdeklődésre számot tartó, ritka,
különleges állatfajok beszerzésével, cseréjével növeltük a kert látogatói értékét.
A nemzetközi fajmegmentési tenyésztési programokhoz való csatlakozásaink bővülésével
gazdagodott az állatállomány: szibériai tigris, vörös panda, hegyi zebra, zászlósfarkú
kolobusz, madagaszkári gerle, Magellán lúd, sárgaszárnyú ara, stb. Az év során számos
állatfaj kapott új párt vagy egészült ki a közösségük (jávor antilop, szurikáták, kattamakik,
zöld viziagáma, sárgaszalagos nyílméregbéka stb.). A pálmaház rovarbemutatójának bővítése
(21 faj) és a lepkekert új színfoltot jelentett az élővilág változatosságának, gazdagságának és
sérülékenységének bemutatásában.
Szakmai kapcsolatok bővülése
Kertünk 2008-tól a Debreceni Egyetem Természet- és Fajmegőrző Kihelyezett Tanszékeként
működik. Az együttműködés eredményeként számos szakmai program mellett (biológus nap,
tehetséggondozó szakmai versenyek, konferenciák, Tudományos Diákköri programok stb.) a
természetvédelmi mérnök, a vadgazda mérnök, a biológus és a tanárszakos hallgatók MSc.
és BSc. képzésében is szerepet vállalunk. Igen népszerű intézményünk a hallgatók 2-12 hetes
szakmai gyakorlatának képzőhelyeként. 2014-ben 28 hallgató teljesítette kertünkben
szakmai gyakorlatát. Népszerű a kert a szakdolgozó hallgatók körében is, 12 diák készíti,
készítette diplomamunkáját a kerttel együttműködésben.
A doktoranduszok közül 3 hallgató választotta kutatásainak színteréül az állatkertet. Az
anyatanszékünk mellett az Evolúciós Állattani Tanszékkel, a Genetikai Tanszékkel, az
Ökológiai Tanszékkel és az Egyetemi Botanikus Kerttel vagyunk szakmai kapcsolatban
/kutatási programok, tartástechnológiai együttműködések, konzultációk, szakvezetések,
gyakorlatok stb./
Sajtó, média kapcsolatok
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Intézményünk iránt változatlanul élénk a média érdeklődése: 2014-ban 65 alkalommal
jelentünk meg az elektronikus médiákban (DTV, Regionális TV, Alföld tv, MTV1, tv2, RTL
KLUB, MR6, Friss Rádió, FM95, Szent István Rádió), 28 alkalommal jelent meg cikk az
intézmény aktuális híreiről a helyi és az országos médiákban (Hajdú-Bihar Megyei Napló,
Korzó, MTI közlemények, Vadon Magazin, Blikk újság, stb.).
Az aktív médiakapcsolatok érezhetően segítik az intézmény működését és javítják a
látogatottsági-, forgalmi adatokat.
VIII.

ÖSSZEGZÉS

Fejlesztési források hiányában a legfontosabb feladatunk a biztonságos üzemeltetés és a
működőképesség megőrzése volt. Az elmúlt évek minőségi fejlesztései - a látogatói
érdeklődés megtartása mellett - megnövelték a működtetés és üzemeltetés emelkedő
költségeit (fűtött épületek alapterületének megnövekedése, az üzemeltetéshez szükséges
szakszemélyzet és munkabérének biztosítása, stb.), amelynek kigazdálkodása a csökkenő
támogatás mellett nehezen kezelhető feladatot jelentett.
Összességében megállapítható, hogy a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. egyik
egyediségét, különleges értékét, vonzerejét az egyedülállóan gazdag természet közeli
rendezett környezet és a változatos programkínálat adja.
Az elvégzett munka alapján az éves üzleti tervben alapvetően megfogalmazott feladatainkat,
bevételi célkitűzéseket, programjainkat 2014-as gazdálkodási évben sikerült megvalósítani.
Megköszönve az Önkormányzat egész évi figyelmét, segítségét és támogatását, az elért
eredmények alapján kérjük a 2014. gazdálkodási évről szóló beszámoló elfogadását.

Debrecen, 2015. március 23.

Tisztelettel:

Halász Csilla
ügyvezető igazgató

Nagy Sándor Tibor
ügyvezető igazgató
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