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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Társaság alapítói - attól a szándéktól vezéreltetve, hogy a gödöllői Grassalkovich-kastély együttes
minden elemében a magyar kultúra, művészet, szellemiség, és az annak vonzerejéből táplálkozó
kulturális és konferencia turizmus élő kastélyává váljék, - figyelemmel a Magyar Köztársaság
Kormánya 1009/1994. (II.3) számú határozatában foglaltakra is - közhasznú társaság létrehozását
határozták el.
A Társaság fenti szellemben végez múzeumi, közművelődési tevékenységet, a Kastély épületen, park
területeken fejlesztési, felújítási tevékenységet.
A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:
Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelmi, a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
A Társaság ezen közhasznú tevékenységeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott - kulturális szolgáltatás, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési
tevékenység támogatása - kötelező önkormányzati közfeladat ellátásával végzi.
A kulturális örökség védelme.
A Társaság ezen közhasznú tevékenységeket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény 85.§ (1) bekezdésében meghatározott - kulturális örökség védelme - kötelező önkormányzati
közfeladat ellátásával végzi.
A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele.
A Társaság ezen közhasznú tevékenységeket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény 61/B.§ (3) bekezdésében meghatározott - nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé
tétele - kötelező közfeladat ellátásával végzi.
A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásiból.
A Társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési célok nélkül
szolgáló személy.
A Társaság köteles pályázatot kiírni, az általa nyújtott célszerinti juttatás az évi egymillió forintot
meghaladja, kivéve, ha a törvény vagy a kormányrendelet a közfeladatára tekintettel más eljárási rendet
állapít meg.

A Társaság főtevékenysége:
91.02 Múzeumi tevékenység
A Társaság a "91.02 Múzeumi tevékenység" tevékenységet csak a szükséges hatósági engedély
megszerzését követően kívánja gyakorolni. A főtevékenység közhasznú tevékenység.
A Társaság további közhasznú tevékenységei:
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.04 Művészeti létesítmények működtetése
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
A Társaság a Társasági szerződésben rögzített tevékenységei közül gazdasági-vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet.
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-3A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásiból.
A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződésben
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
A Társaság a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén és fióktelepén
kívül nem folytatott.
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
A közhasznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének időpontja:2014. május 14.
A jogelőd társaság adatai: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság
Alapítva:

1994. június 27.

Cégjegyzékszám:

13-14-000003

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Királyi Kastély múzeuma
1995. augusztus 9-i keltezéssel a Társaság részére a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi
Működési Engedélyt adott ki (Nyilv.szám: MK/d/84) történet, képzőművészet, iparművészet
szakgyűjtemény gyűjtésére. A szakmai (múzeológiai) felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Múzeum
A múzeumi létesítmény
Jellege:

szakgyűjtemény,

Gyűjtőköre:

Történet, képzőművészet, iparművészet,

Gyűjtőterület: Gödöllő Város közigazgatási területén belül a kastély és műemléki környezete
(helyrajzi szám: 5852), valamint a kastélyhoz kapcsolódó történeti emlékek tekintetében országos.
A szakgyűjtemény a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. keretein belül működik,
szakmai (múzeológiai) felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Múzeum.
A Társaság határozatlan időre szóló közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, amelyet az Emberi
Erőforrás Minisztériumával 2014. június 19-én került aláírásra.
A Társaság a Tulajdonosok egyhangú döntése alapján 2016. február 1-től bérlőként, 6 év határozott
időtartamra a hatvani Grassalkovich-kastélyban működő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetője.
A Kormány 1527/2017. (VIII.28.) Korm. határozatával a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum működtetését 2018. január 1-jével az Országos Magyar
Vadászkamara feladat ellátási körébe sorolta.
Az Országos Magyar Vadászkamara és a Társaság között 2017. december 28-án megkötött szerződés
alapján a Vadászati Múzeum működtetését 2018. január 1 - 2018. június 30. közötti időszakra átadta a
Társaság számára.
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2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Múzeumi, közművelődési tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Múzeumi, közművelődési tevékenység
2011. évi CLXXV. tv. 32.§
a kultúrát kedvelő közönség
207.552 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Királyi Kastély Gödöllő
Állandó kiállítások száma:

8

Időszaki kiállítások száma:

2

Látogatók száma:

182.571 fő, ebből

- Múzeumi kiállítások látogatóinak száma:

171.988 fő

- Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma: 5.686 fő
- Egyéb múzeumi területek látogatóinak száma:

4.897 fő

Múzeumi tárlatvezetések száma:

2.660

Múzeumi tevékenység árbevétele:

245.049 e Ft

Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele:

5.189 e Ft

Múzeumi, kiállítási tárgyak, múzeumpedagógiai eszközök beszerzése, műtárgyak restaurálásának
értéke: 1.413 e Ft
Múzeumi baráti kör rendezvényei:

8 alkalom

Vadászati Múzeum Hatvan
Állandó kiállítások száma:

9

Időszaki kiállítások száma:

2

Látogatók száma:

24.981 fő, ebből

- Múzeumi kiállítások látogatóinak száma:

19.775 fő

- Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma: 1.877 fő
- Egyéb közművelődési programok résztvevőinek száma:

1.170 fő

- Egyéb múzeumi területek látogatóinak száma: 2.159 fő
Múzeumi tárlatvezetések száma:

80

Múzeumi tevékenység árbevétele:

8.033 e Ft

Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele:

681 e Ft

Múzeumi, kiállítási tárgyak, múzeumpedagógiai eszközök beszerzése, műtárgyak restaurálásának
értéke: 2.085 e Ft
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2.2. Kulturális, közművelődési tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Kulturális, közművelődési tevékenység
2011. évi CLXXV. tv. 32.§
a kultúrát kedvelő közönség
29.138 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Királyi Kastély Gödöllő
Saját szervezésű előadások száma:
Befogadott előadások száma:

16

Gyermek előadások száma:

2

19

Családi napok száma: 4
Kulturális programokon résztvevők száma 28.898 fő, ebből
- Saját szervezésű koncertek, előadások résztvevőinek száma:
- Befogadott előadások résztvevőinek száma:

5.867 fő

- Gyermek előadások résztvevőinek száma:

144 fő

- Családi napok becsült résztvevőinek száma:

19.787 fő

3.100 fő

Kulturális programok, koncertek, előadások árbevétele: 5.918 e Ft
Vadászati Múzeum Hatvan
Családi napok száma: 3
- Családi napok becsült résztvevőinek száma:

240 fő

2.3. Épület, park fenntartás
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Épület, park fenntartás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:

2011. évi CLXXV. tv. 32.§

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

nem mérhető

a kultúrát kedvelő közönség

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Királyi Kastély Gödöllő
Kastély épület tárgyévi fejlesztések ráfordítása: 0 Ft
Kastély épület karbantartási költsége:

204 e Ft

Kastély épületgépészet, gépek, berendezések karbantartási költsége:
Kastélypark fenntartási költsége:

6.670 e Ft

8.625 e Ft

Vadászati Múzeum Hatvan
Kastély épület karbantartási költsége:

30 e Ft

Kastély épületgépészet, gépek, berendezések karbantartási költsége:

4.269 e Ft

Kastélypark fenntartási költsége: 2.142 e Ft
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

A Társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem
nem pénzbeli szolgáltatást

0
0

Összesen:

Tárgyidőszak

0
0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Ügyvezető igazgató

11 181
5 950
2 284
19 415

Ügyvezető igazgató helyettes
Felügyelő Bizottság
Összesen:

Tárgyidőszak

8 292
309
2 029
10 630

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

Tárgyidőszak

822 592

837 743

94
216 346
0

36
264 870
0

79 894
526 258
843 069

67 268
505 569
767 132

361 381
708 472
-18 504

358 371
632 595
54 566

321

777

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]
(közérdekű önkéntesek száma)

Értéke

X
X
X

X

X

X
X

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Gödöllői Királyi Kastély
Múzeumi szakmai tevékenység
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő Gödöllői Királyi Kastély
múzeuma az alapítói szándék szerint (a működési engedély megszerzésének időpontja: 1995. augusztus
10., nyilvántartási száma: Mk/d/84) a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, stílusteremtő
gödöllői kastélyépület történetének tárgyi emlékeit kutatja, gyűjti, őrzi meg az utókor számára és teszi
közkinccsé. Az elmúlt húsz esztendő alatt több százas darabszámú tárgyi gyűjtemény, valamint
tizenkétezer darabot is meghaladó dokumentum és fotó gyűlt össze, amelyek a gyűjtemény alapját
alkotják.
1996 és 2001 között több szakaszban, az épület felújításának előrehaladási ütemében nyíltak meg
állandó kiállításaink, melyek a kastély történetének két fénykorát, valamint Erzsébet királyné
magyarországi kultuszát mutatják be. A kiállításokon a saját tulajdonú műtárgyakon kívül több mint
húsz múzeum, illetve magánszemély több mint ötszáz tartós letétben lévő tárgya is látható. 2003
augusztusában újabb épületrész készült el: a Grassalkovich II. Antal herceg által kialakított Barokk
színház rekonstrukciója a déli épületszárny végében. Az Európában is ritkaságnak számító, kulisszás
rendszerű színház nemcsak előadások alkalmával, hanem csoportos vezetéssel is megtekinthető,
felújításának folyamatát fotókkal illusztrált tablókon mutatjuk be. 2004 decemberében nyílt meg a
felújított Királydombi pavilon, benne a megmaradt királyképek másolataival és az elveszett darabok
rekonstrukciójával. A XVIII. századi francia kertből egyedüliként helyreállított épület külön kérésre,
tárlatvezetéssel tekinthető meg, illetve a kastély nagy családi rendezvényein (pl. Ibolya Nap, Barokk
Kastélynapok, Vadásznap) ingyenesen, egyénileg is látogatható. 2010 nyarán nyílt meg a kastély
Erzsébet-előkertje alatt elhelyezkedő egykori Horthy-bunkerben berendezett kiállításunk, amely a
kastély II. világháborús időszakát, illetve a bunkerek "világát" idézi meg. 2011. szeptember vége óta
látogatható a kastély Gizella-szárnya, amelyben a Századok, lakók, történetek című állandó kiállítás,
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emlékeivel bezárólag. A kiállítási teremsor melletti folyosón tekinthető meg a Habsburg-képgaléria.
2012 nyarán nyílt a kastély legújabb állandó kiállítása, amely a Királyi és főúri lovaskultúra címet
viseli. A Barokk istálló felett elhelyezkedő nyolc, falfestésekkel szépen dekorált szobában, nyolc
különböző téma (pl. dámalovaglás, falkavadászatok) jellegzetességeit mutatjuk be az érdeklődőknek.
A kastély múzeum látogatóinak száma 2017-ben összesen 171.988 fő volt. Közülük a biztosított
ingyenességgel 14.443 fő élt. Kedvezményes jegyet 91.501 fő vásárolt. A külföldi látogatók becsült
száma 82 425. Öt tárlatvezetőnk, valamint a több mint 20 főnyi vizsgázott, külsős tárlatvezető összesen
2.660 tárlatvezetést tartott, amelyeken 63.666 fő vett részt.
Gyűjteménygyarapítás
Adományok
2017-ben az alábbi tárgyakat kapta a kastély múzeumi gyűjteménye adományként:
- Magyar női viselet darabjai (ruhaderék, párta, fátyol, kötény, kötény alá való tüll) 1944-ből
- Gödöllő mintás herendi porcelán kávéskészlet (2x2 db csésze és alj; 1 db gyertyatartó; 1 db teáskanna;
1 db cukortartó), Herend, 1899.
- Gödöllő mintás herendi porcelán kistányér, "Fische" felirattal. Herend, 1900-as évek eleje
- Mázas keménycserép mosdótál és kancsó máz feletti virágfüzér díszítéssel
- Zöld tintás üveg. Müller Rt., 1930 k.
- Asztali toll- és tintatartó. Krómozott fémöntvény, a tintatartó fedele hiányzik, 1930 k.
- Férfi díszmagyar (aranyszínű sujtásokkal díszített mente, bordó nadrág, 1 pár csizma + sarkantyú),
valószínűleg 1916-ból
Műtárgyvásárlás
2017-ben az alábbi tárgyak kerültek a múzeumi gyűjteménybe vásárlás útján:
- "Magyarország lakosaihoz!" Ferenc József császár nyomtatott hirdetménye 1857-ből.
- Fotó: Horthy Miklós mint Ferenc József szárnysegédje. Korabeli újságból kifotózva, 1920 k.
- Fotó: Horthy Miklós a gödöllői kastély kocsifelhajtóján. Készítette: Erdődy Mihály, 1942. nov. 27.
A múzeumi könyvtár 2017-ben feltalálás útján 43 db könyvvel, míg tiszteletpéldányként 5 darabbal
gyarapodott.
Saját kiadványok
2017. év végén, decemberben jelent meg a Herceg Egérváry Elemér naplója c. kiadványunk 3. kötete.
Kiállítások
Állandó kiállítások:
- A királyi lakosztályok (1996-97)
- Erzsébet Királyné Emlékkiállítás (1998, felújítva 2008)
- A Grassalkovichok kora (2001)
- "Egy felújítás képei". A színházi szárny helyreállítása fényképeken (2003)
- Királydombi pavilon. Honfoglalás kori vezérek és magyar királyok arcképcsarnoka (2004)
- Horthy-bunker (2011)
- Századok, lakók, történetek - Sorsfordító évtizedek kastély XX. századi történetéből + az ún.
Habsburg-képgaléria (2011)
- Királyi és főúri lovaskultúra (2012)
Időszaki kiállítások:
- 20 év kincsei - tárgyak és történetek a gödöllői kastélyban
- Remsey Flóra (1950-2014, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész) emlékkiállítása
- Utazik az Udvar! Erzsébet királyné utazásai Madeirától Herkulesfürdőig - Időszaki kiállítás a kastély
Rudolf-szárnyában, 2017. június 8 - október 1.
Az 1867. június 8-i koronázás 150. évfordulójának másnapján nyitottuk meg a tárlatot. Az előtérben,
ahová lifttel, vagy a folyosóról érkezhettek, egy kerti pad fogadta a látogatókat, amelyre leülhettek, és a
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A pad mögé kinagyított óriási, gödöllői parkrészletet ábrázoló képeslap háttérül szolgált a közösségi
médiába és emlékbe készített "beöltözős" fotók és selfiek számára. A nagy képernyős televízión Than
László fürdőéletet bemutató rajzaiból és karikatúráiból készült feldolgozást tekinthettek meg a padon
ülve: fürdőépületeket és ivókúra-helyeket; jellegzetes nyaralóhelyi figurákat; látványosságokat és
kirándulóhelyeket. A terem kályhafülkéjében 19. század eleji hengerkályha állt, amelyet ezúttal az
ábrázolt helyszínnek megfelelően "átöltöztettünk" hirdetőoszloppá, és fürdőhelyi plakátok, korabeli
reklámok kópiáival borítottuk.
A második teremben, amely a térsor legnagyobb helyisége, a királyi utazásokkal járó külsőségeket
mutattuk be. A két ablak közötti álfalra támaszkodó kupolás sátor dominálta, amelyhez hasonlóakat a
több királyi fogadást ábrázoló fotón és grafikán is fölfedezhettünk, hiszen a magas rangú vendégek
vasúti fogadásához szinte kötelezően hozzátartoztak. A terem másik látványossága, a nyugati
pályaudvar királyi várójának kinagyított fotója volt, amely előtt Erzsébet királyné ugyanonnan való
várótermi szalongarnitúrájának két karosszéke állt. A terem állandó tartozéka két rögzített fali vitrin, az
egyikben királyi utazásuk reprezentatív ajándékait, a másikban korabeli kocsik 10:1 arányú makettjeit
állítottuk ki. A falon elhelyezett kisebb televízióban főúri kocsikat és fogatokat ábrázoló akvarellek
animált képi földolgozása, 14 db különféle, korabeli fogat volt látható utasaikkal. A kiállítás utolsó
hónapjában egy igen értékes ötvöstárgy került még a terembe a Hermann Ottó Múzeum
gyűjteményéből: Ferenc József egyik miskolci látogatásakor ajándékba vitt ezüst és drágakő foglalatos
kagylóhéj serleg. A következő terem az előzőnél kisebb, intimebb szoba, ahol a királyi utak szervezőit,
a királyi családdal együtt utazó kíséret tagjait ismerhettük meg. Az egyik vitrinben az utazásokat
szervező udvarmester tárgyai: iratmappa, írókészlet, csengő voltak kiállítva. A falon a királyi család
kíséretének fontos tagjait mutattuk be: udvarhölgyek, komornák, titkárok, fodrász, felolvasó, adjutáns,
házitanító, vagyis olyan személyek, akik általában utazásaikra is elkísérték uraikat. A sokablakos
keretek paszpartúrája a korabeli arcképgyűjtő fotóalbumokat idézte. A szoba másik oldalán egy
nagyméretű üvegvitrinben e személyek poggyászából kaphattunk ízelítőt: utazó táskák, koffer,
kalapdoboz, úti varró- és egyéb készletek. Egyik oldalán egy úti árnyékszék, közelében Erzsébet
királyné vasúti kocsijának toalett-szobájáról készült kép, különválasztott WC-fülkével. A szomszédos
falon újabb televízió volt, királyi vonatok terveiből, fotóiból és enteriőrjeikről készült fotók
összeállításával. A királyi család kétségtelenül legnagyobb utazójáról, Erzsébet királynéról mesélt a
kiállítás két utolsó szobája. A negyedik terem a királyné és kíséretének úti céljairól, úti élményeiről
szólt, erre a vitrinben elhelyezett, korabeli női cipő és fekete csipke napernyő is utalt. Föléjük úti
szuveníreket, ajándékba való apró csecsebecséket és édességeket válogattunk. A falakon két akvarell
Possenhofent és Laxenburgot, valamint több másik úti célját ábrázolta. Az egyik sarokban, nagyméretű
vitrinben Erzsébet fésülködő köpenye és papucsa, a másikban egy gyönyörű ezüst úti toilette-készlet
volt látható. Az ablak előtti álfalon Otilie Schrecker Erzsébetet lovaglóruhában ábrázoló festménye és
egy általa is gyakran használt típusú úti-, vagy sportlegyező a királyné sportszenvedélyére, és az e
célból tett utazásaira utalt. A kiállítás utolsó terme a királyné időskori utazásait idézte fel. Fő darabja a
kiállítás végpontjába helyezett, vitrinben kiállított, az utolsó, nauheimi fürdőkúráján viselt fekete
ruhaderék volt. A terem további vitrinjeiben terjedelmes fürdőpohár-kollekciót állítottunk ki. A falakon
Erzsébet fürdőkúráinak helyszínei illetve Szinyei Merse Pál Vihar a starnbergi tavon című műve volt
látható, gyermekkorának kedves helyszínét visszaidézve. A teremben a kijárattal szemben elhelyezett
álfalat nagyméretű fotónagyítás borította, amelyen Erzsébet királyné hajója fedélzetén áll és a partot
nézi merengve. A képről finom kis akvarell készült, amely Ferenczy Ida, Erzsébet királyné
felolvasónője tulajdonában maradt fenn, és örököseitől a közelmúltban került a kastély múzeumának
gyűjteményébe. Ezt a szép kis kultusztárgyat a fotónagyításon belül, külön burával védve akasztottuk a
falra, az idősödő királyné egyre bezárulóbb személyiségére utalva. Az egyik sarokban a királyné és
kíséretének utazásokról írt leveleiből készítettünk válogatást. Kihúzható fiókban a levelek nyomtatott
átiratát is böngészhették a kíváncsiak. Az utolsó szobából kilépve a folyosó végét fotónagyítás zárta el,
Erzsébet legutolsó ismert fotója, amelyet a Genfi-tó partján, Territetben készített róla és Sztáray Irma
udvarhölgyről az utcán egy amerikai turista. A falon, nagy térképen gombostűkkel jelöltük Erzsébet
jelentősebb úti céljait, és a kivezető úton válogatást készítettünk ezekről a helyekről küldött korabeli
képeslapokból. A kísérő szövegeket böngészve így a látogató "kirándulása" visszafordult a bejáratig.
Saját tárgyaink és dokumentumaink mellett az alábbi múzeumokból, közgyűjteményektől kaptunk
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Iparművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum és Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Magyar
Nemzeti Galéria, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Nemzeti Levéltár, Országos
Széchényi Könyvtár, Postamúzeum és magánszemélyek.
- Erzsébet királyné újraálmodott ruhái - Czédly Mónika ruhatervező kiállítása - Időszaki kiállítás a
kastély Rudolf-szárnyában, 2017. november 19 - 2018. március 11.
A magyarok szeretett királynéja korának egyik legszebb asszonya karcsú, magas termetével igazi
királynői jelenség, visszafogott eleganciája révén valódi divatikon volt. Öltözködését kifinomultság
jellemezte. Kedvelte a sötét színeket: a feketét, a kéket, a lilát, a szürke és a fekete-fehér ruhákat,
amelyek különleges technikai megoldásait kortársai másolni és utánozni próbáltak.
Kevés hiteles ruhadarabja, ám jóval több ábrázolása és fotója maradt fenn, ezeket tanulmányozva
Czédly Mónika ruhatervező 2006-ban határozta el, hogy újraalkotja Erzsébet ruháit. Az első öltözék
2007-ben, a koronázás 140. évfordulójára készült el az ismert Rabending-fotó alapján. Azóta
bizonyított, hogy ez a ruha már 1866 tavaszán elkészült. A koronázáson viselt díszruhájában Székely
Bertalan festette meg a királynét, aki az uszályt később a Veszprémi Érsekségnek ajándékozta, hogy
miseruha készüljön belőle.
Tavaly, a 150. évfordulóra ez alapján született meg a koronázási díszruha korhű másolata, amely
elnyerte a Magyar Kézműves Remek díjat. Czédly Mónika eddig 14 ruhát készített el, amelyeket
számos magyar és külföldi helyszínen bemutatott már, ápolva Erzsébet királyné napjainkig ható
kultuszát. Eddig elkészült kollekciója együtt először a Gödöllői Királyi Kastélyban volt látható. A nagy
érdeklődésre való tekintettel a tárlat nyitva tartását az eredetileg tervezett 2018. február 25-i időponthoz
képest két héttel meghosszabbítottuk.
Közművelődés
Rendszeresen részt vettünk a városi kulturális egyeztető fórumainak (Kulturális Kerekasztal, tematikus
év megbeszélések) munkájában.
A Kastélybarátok Klubja első és második féléves programjában is négy-négy, előadással egybekötött
összejövetel szerepelt. A rendezvény létszámában (kb. 50-60 fő) megnövekedett, ezért a szekcióterem
helyett a színházban kellett tartanunk a klubesteket, ahol hangosításra és vetítési lehetőségre volt
szükségünk. Az Egyesület júniusban Antal-napi koszorúzást szervezett Grassalkovich I. Antal gödöllői
szobránál. 2017. október 7-ére egyesületi kirándulást szervezetünk Póstelekre és Gyulára. A
Kastélybaráti Egyesület a tavalyi esztendőben is nagymértékben segítette munkánkat önkénteseivel. Az
első félévben főleg teremőrzést végeztek és kézműves foglalkozásokat vezettek, valamint
tárlatvezetéseket tartottak az időszaki kiállításban.
Múzeumi szakmai programok szervezése, s azokon való részvétel
Múzeumok Majálisa (2017. május 19-20.)
Ezen a rendezvényen, amelyet tavaly immár 22. alkalommal rendeztek meg, ismét a hatvani Vadászati
Múzeummal közös sátorban vettünk részt. Programunkat az aktuális év mottójához igazítottuk,
Múzeumok a kertben - kertek és múzeumok. Ehhez kapcsolódva papírból egeret, ill. ibolyás
könyvjelzőt készíthettek az érdeklődők. A kézműves foglalkozásnak nagy sikere volt, mind a gyerekek,
mind a felnőttek körében.
Múzeumok Éjszakája (2017. június 24.)
A Múzeumok Éjszakája országos rendezvényén tavaly is részt vettünk. Az állandó- és az időszaki
kiállítást egyénileg, illetve tárlatvezetéssel, a Horthy-bunkert tárlatvezetéssel tekinthették meg az
érdeklődők. A kastély helyreállított romantikus tájképi kertjében 19 és 21 óra között parktúrán vehettek
részt vendégeink, dr. Rosta László botanikus vezetésével. A túra végén a Királydombi pavilont is
megtekinthették. Mini Művész Műhely címmel a Sala Terrena-ban este 23 óráig kézműves-foglalkozást
tartottunk, mely iránt igen nagy volt az érdeklődés. A díszudvari színpadunkon a Ladies & the
Gentleman szaxofon kvartett koncertje szórakoztatta a közönséget.
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Műtárgyak kölcsönvétele
Tavaly júniusban több budapesti múzeumtól is kölcsönöztünk műtárgyakat az Utazik az Udvar! c.
időszaki kiállításunkra, amelyeket október elején szállítottunk vissza a kölcsönző intézményeknek.
A Magyar Nemzeti Múzeumból, a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeumtól, valamint
magánszemélyektől kölcsönöztünk tárgyakat az Erzsébet királyné újraálmodott ruhái c. időszaki
kiállításhoz.
Műtárgyak kölcsönzése
Tavaly áprilisban 4 db műtárgyat kölcsönöztünk a Mátyás-templomban megrendezett, a Koronázási
kiállítás a 150. évforduló jegyében. I. Ferenc József magyar király és Erzsébet királyné koronázása a
Mátyás-templomban c. időszaki kiállításra.
2017-ben megjelent publikációk
Kaján Marianna: Felsőszilvási báró Nopcsa Ferenc, Erzsébet királyné főudvarmestere, valamint
Papházi János: Ferenc József ifjúsága öccse, Károly Lajos naplójának tükrében. In: Szerk.: Kerényi B.
Eszter: A hosszú 19. század. A Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői Városi Múzeum szervezésében,
a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházában 2017. szeptember 23-án tartott tudományos
konferencia anyaga. Gödöllő, 2017. 49-64., illetve 7-22.
Papházi János: A tratzbergi kastély Habsburg-családfája és magyar vonatkozásai. In: Szerk.: Ihász
István, Pintér János: Történeti Muzeológiai Szemle 15. A Magyar Múzeumi Történész Társulat
Évkönyve. Budapest, 2017. 55-64.
Pályázatok
Tavasszal sikeres pályázatot nyújtottunk be az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához az Utazik az
Udvar! című időszaki kiállításhoz kapcsolódóan, valamint a Millenniumi hódolat c. festmény
restaurálására.
Továbbképzés (külsős tárlatvezetők vizsgáztatása, oktatása)
2017-ben összesen három alkalommal (2017. április 7., 2017. június 29., 2017. október 9.) tartottunk
elméleti tárlatvezetői vizsgát, amelyeken összesen 14 jelentkező vett részt. Mindhárom elméleti
vizsgához az emeleti múzeumi térben megtartott gyakorlati oktatás, majd azt követően gyakorlati
vizsga is kapcsolódott.
Műtárgyvédelem, restaurálások
Tavalyi munkánk során a legnagyobb problémát a megfelelő műtárgyvédelmi körülmények biztosítása
jelentette. Ez igaz mind a raktárakra (elsősorban az Orangerie-ben lévő raktárak állapotára gondolok),
mind az állandó kiállítás termeire, ahol a legnagyobb gondot a fűtési időszakban a megfelelő
páratartalom biztosítása jelenti, amelyhez nem rendelkezünk elég működőképes légnedvesítő
készülékkel.
Tavaly november-december folyamán - pályázati pénz segítségével - sikerült restauráltatnunk a
Gödöllői Városi Múzeum, Millenniumi hódolat c. festményét.
Múzeumpedagógia
Foglalkozások látogatottsága és bevétele
A standard foglalkozások résztvevőit tekintve 2016-ban 2.779 fő, 2017-ben áremelés előtt 2.338 fő,
áremelés után 1.454 fő vett részt, ez kitűnő eredmény, itt 26%-os létszám növekedésről beszélhetünk.
Tehát elmondhatjuk, hogy a 3 új nagy sikerű program indítása után, a Hololó, a Bál a kastélyban és a
Rejtély az istállóban gyermekeknek szóló szabadulójáték résztvevőinek további létszáma nem
csökkentette az eddig évek alatt korosztályokra jól kidolgozott standart múzeumpedagógiai
foglalkozásainkat.
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Ezen foglalkozásokat 2016-ban kezdtük el népszerűsíteni, akkor 147-en vettek részt ezeken, 2017-re
pedig 165-en.
A színházas foglalkozás esetében nagyon fontos, hogy nem az állandó kiállítás helyszínére koncentrál,
hanem másodlagos helyszínre, így a gyermekeknek lehetősége nyílik további foglalkozásokon részt
venni és további helyszíneket megismerni a kastélyban. Nekünk pedig több és több foglalkozást
értékesíteni ugyanazon osztálynak, csoportnak.
Családi hétvégék és hétvégén indított foglalkozások
2017. áprilisától hétvégenként két időpontban (illetve igény szerint) indítunk kisgyermekekkel
érkezőknek foglalkozásokat a múzeumba. Ezen foglalkozások nem fix programra alapulnak, hanem
figyelve a gyermekek korát és nemét, idomulnak ahhoz.
A hétvégi két foglalkozás közül eleinte csak az egyik indult el vagy csupán 2-3 fő vett részt rajta. Idővel
az év vége felé azonban ezek népszerűsége megnőtt.
A családi foglalkozáson résztvevők létszáma (legyen az családi hétvégi program vagy sima hétvégi
foglalkozás) 2017-ben 839 fő vett részt, amíg 2016-ban ez a létszám csupán 459 fő volt, amely 45 %-os
növekedés.
REJTÉLY, BÁL, HOLOLÓ
A téli időszak forgalmát fellendítő, iskolás osztályoknak szóló foglalkozások február - márciusi
időszakban igen népszerűek voltak. A szabaduló szobát egy hónappal később is keresték, így az akciós
részvételt először meghosszabbítottuk, majd egész évre kiterjesztettük.
Bál a kastélyban foglalkozáson 90 fő, Hololón 173 fő, Rejtélyek az istállóban szabadulószobás játékon
953 gyermek vett részt.
2017-ben összesen 5.686 fő gyermeket, diákot fogadtunk múzeumpedagógiai foglalkozáson. A helyi
óvodákkal és iskolákkal továbbra is folytatódtak az együttműködéseink.
Kulturális programok a Gödöllői Királyi Kastélyban
Kulturális előadások, koncertek
2017. január 7. (szombat) Újévköszöntő koncert a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral, Lovarda
2017. január 8. (vasárnap) Újévköszöntő koncert a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral, Lovarda
2017. február 14. (kedd) Bálint napi Balassi Bálint est, Barokk színház
2017. március 16. (csütörtök) Országos Fizikatanári Ankét koncertje Díszterem
2017. április 7. (péntek) Haydn: Élet a holdon, Barokk színház
2017. április 8. (szombat) Haydn: Élet a holdon, Barokk színház
2017. április 12. (szerda) Universitätsorchester Ulm koncerje, Lovarda
2017. április 13. (csütörtök) Sydney Ifjúsági Szimfonikus Zenekar, Lovarda
2017. április 28. (péntek) Kamarazenei hétvége, Mirai Musicians és Szabadi Vilmos koncertje
Díszterem
2017. április 29. (szombat) Kamarazenei hétvége, TrioMe és Szabadi Vilmos koncertje Díszterem
2017. április 30. (vasárnap) Kamarazenei hétvége, "Ketten Együtt"Az Egri - Pertis Duó, valamint
Szabadi Vilmos és Drahos Béla koncertje Díszterem
2017. május 20. (szombat) A Snétberger Trio koncertje, Lovarda
2017. június 9. (péntek) Koronázási Hétvége, Liszt F: Koronázási mise, Lovarda
2017. június 10. (szombat) A Gödöllői Városi Fúvószenekar és a Bad Ischl-i Fúvószenekar koncertje,
Lovarda
2017. június 11. (vasárnap) F. Chopin Zeneiskola és a Brandys nad Labem-i zeneiskola koncertje,
Lovarda
2017. június 24. (szombat) Múzeumok éjszakája-Ladies and the gentleman szaxofon kvartett koncertje
Díszudvar
2017. június 26. (hétfő) A Lipcsei Ifjúsági Szimfonikus Zenekar koncertje Lovarda
2017. június 30. (péntek) A Muzsikás együttes koncertje, Lovarda
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2017. augusztus 6. (vasárnap) Barokk est - La Clelia együttes koncertje Barokk színház
2017. szeptember 8. (péntek) Verdi: Requiem Koncert Erzsébet kné hal. eml. Lovarda
2017. október 1. (vasárnap) F. Chopin Zeneiskola kosztümös koncertje Lovarda
2017. október 20. (péntek) XVI. Liszt Fesztivál-Zenei élménybeszámoló a Virtuózokkal iskolásoknak
Lovarda
Ivo Haag és Soóa Adrienn zongoraestje Barokk Színház
Jandó Jenő zongoraestje Díszterem
2017. október 21. (szombat)
XVI. Liszt Fesztivál- Dr. Horváth Attila alkotmányjogász szalonja
Barokk Színház
Fiatal Virtuózok zenei estje Díszterem
2017. október 22. (vasárnap) XVI. Liszt Fesztivál- Miyuji Kaneko és a GSZZ koncerje Lovarda
2017. november 25. (szombat) Fülep Márk (fuvola) és Granik Anna (zongora) Bach estje Díszterem
2017. december 9. (szombat) A Városi Fúvószenekar koncertje Lovarda
2017. december 10. (vasárnap) Adventi koncert, Szilasi Alex koncertje Lovarda
2017. december 16. (szombat) Göd. Szimf. Z. - Kodály évforduló koncertje Lovarda
2017. december 17. (vasárnap) A 25 éves Arpeggio gitárzenekar jub. koncertje Lovarda
2017. december 19. (kedd) A F. Chopin Zenei AMI ünnepi koncertje Lovarda Lovarda
2017. december 30. (szombat) Évbúcsúztató koncert- A Lajkó Félix Trio koncertje Lovarda
2017-ben 35 koncertet szervezett meg és bonyolított le a Kastély, amelyből 19 koncert saját szervezésű,
16 koncertet külső szervezővel bonyolítottunk le.
A saját szervezésű koncertjeink közül kiemelkedett szakmailag és látogatottság tekintetében A
Snétberger Trió, a Muzsikás Együttes, és a Lajkó Félix Trió koncertje. A XVI. Liszt Fesztivál zeneileg
nívós koncerteket vonultatott fel.
A külföldi együttesek fellépései sorából a Lipcsei Ifjúsági Szimfonikus Zenekar koncertje kiemelkedett
rendkívül színvonalas előadásával.
Az évek óta nálunk fellépő Gödöllői Szimfonikus Zenekar fellépései közül a Liszt F: Koronázási mise,
a Verdi: Requiem, valamint a Kodály évforduló koncertje szakmailag nívós előadást eredményezett.
A hibrid lebonyolítású koncertjeink közül a Városi Fúvószenekar minősítő koncertje kiemelkedett zenei
minőségében és látogatottságában egyaránt.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy úgy Európában, mint a tengerentúli országokban egyre népszerűbb a
különböző zenei formációk utaztatása. Sok közülük kimagasló művészi színvonalú, úgy, mint például a
Lipcsei Ifjúsági Szimfonikus Zenekar. Komoly bevételi forrást jelenthetnek a jövőre nézve is
számításba véve az egyéb szolgáltatások igénybevételét is. (Múzeumlátogatás, étkezés) Érdemes vele
hosszú távon foglalkozni.
2017-ben a kulturális rendezvényeinket, koncerteket, előadásokat - saját és külső szervezésű,
bonyolított rendezvények – közel 9.000 fő látogatatta.
Családi hétvégék, rendezvények
2017. április 16-17. Ibolyanap – Húsvét a Kastélyban
2017-es családi napjaink sorát hagyományainkhoz híven "Ibolyanap - Húsvét a Kastélyban" elnevezésű
kétnapos rendezvényünk nyitotta, melyet ez alkalommal is Húsvét vasárnapján és hétfőjén tartottuk
meg.
A kétnapos esemény első napján Erzsébet királyné kedvenc virága, az ibolya állt a programok
középpontjában, míg a rendezvény második napján programjaink elsősorban a Húsvét témakörére
épültek. Mindkét napon húsvéti kisállat simogató, változatos gyerekprogramok és kézműves vásár várta
a hozzánk látogató vendégeket.
Ibolyanapon a számos ibolyakülönlegességet felsorakoztató virágkiállítás ismét nagy sikert aratott,
ezúttal külföldi kiállítók is színesítették a bemutatót. Mára elmaradhatatlan programeleme a napnak egy
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kísért. Ezen a napon a látogatók Erzsébet királyné hasonmásával is találkozhattak a kastélyban.
Húsvét hétfőn jellegzetes húsvéti programok, mint pl. a tojáskeresés vonzottak számos családot a
Kastélyba. Becsült látogatószám a két nap alatt: 11.000 fő.
2017. június 9-10-11. Koronázási hétvége
150 éve koronázták magyar uralkodóvá Ferenc Józsefet és feleségét Erzsébet királynét, továbbá 180
éve született a magyarok királynéja Erzsébet. E kettős évforduló okán az idei Koronázási Hétvége a
Kastély a Város számos intézményének összefogásával, közös programok és látnivalók sorával az év
kiemelt eseményévé vált. Megnyitásként június 9-én nyílt időszaki kiállításunk az Utazik az udvar
címmel, mely tematikájában Erzsébethez köthető, így népszerűségét valószínűleg a bontásáig tartani
fogja, és telt ház előtt hangzott el Liszt F. Koronázási miséje a Lovardában.
A múltat felidézve az eseményre a királyi pár június 10-én 10.45-kor nosztalgiavonat érkezett, mely a
budapesti Nyugati pályaudvarról indult. "Éld át a múltat!" - elnevezésű tárlatvezetéseink ismét nagy
sikert arattak. Azonban javasolt a változtatás ezek a programelemen, mert sajnos tapasztaltuk, hogy más
egyéni, vagy külföldi turisták múzeumlátogatását zavarja a szabad áthaladásban. Maga az élőszereplős
múzeumi kép nagyon sikeres, de hogy még univerzálisabbá tegyük látogatóink számára, érdemes lenne
átszervezni folyamatos néma jelenetekké, mely nem igényel túravezetőt, csendes odafigyelést, és
idegen nyelvtudást a szereplőktől.
A Szent Korona hivatalos másolata is megtekinthető volt a rendezvény szombati napján, mely ritka
alkalom a kastély életében, így ezt is igen nagy érdeklődés követte.
Erzsébet királyné koronázási díszruhájának hiteles másolata - mely Erzsébet királyné eredeti
méreteiben készült el - szintén ez alkalommal került bemutatásra a díszteremben. A múzeumpedagógiai
foglalkozások, interaktív meseszínházi és táncszínházi gyermekprogramok mellett a Városi Könyvtár és
Városi Múzeum munkatársai tematikus programokat, kézműves foglalkozásokat szerveztek a
gyermekes családok számára, ezúttal egy új helyszínen a Királydombi Pavilonnál. Nem maradt el a
méltán népszerű lovasbemutató, vadászati bemutató, kézműves vásár sem. A rendezvénysorozatot
számos nagykövet és testvérvárosi delegátus is megtisztelte, testvérvárosaink által adott zenei
programok kiemelkedő figyelem mellett zajlottak. Becsült látogatószám a két napos eseményen kb.
3.500 fő.
2017. szeptember 24. X. Vadásznap
A Gödöllői Vadásznapot 2008-ban hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre emlékezve Gödöllő és
a vadászat évszázadokra visszanyúló kapcsolatára. A rendezvény a kezdetektől fogva számos vadász,
illetve a vadászat iránt érdeklődő látogatót vonz a kastélyba és mára az eredeti célnak megfelelően egy
a vadászati körökben "jegyzett", országos ismertségű vadászati rendezvénnyé nőtte ki magát.
A 2017-es évben 10. alkalommal került megrendezésre az alapjaiban visszatérő programelemekre
épülő, de évről-évre újdonságokkal is frissülő rendezvény. Az előző évek mintájára a X. Gödöllői
Vadásznap is egy zártkörű protokolláris kiállítás megnyitóval kezdődött a Sala terrenában. A kiállítás
ebben az évben Pálinkás Patrícia Zita történész Erzsébet királyné vadászatairól gyűjtött, festmény
reprodukcióiból, egyéb ábrázolásokból állt. A kiállítást egész nap megtekinthették a rendezvény
látogatói. A nagyközönséget ismét Erzsébet királyné üdvözölte a vadászkürtök szavára megnyíló
főbejáratnál. A vadászati témájú előadások, vadászati módok bemutatói mellett helyet kapott a
hagyományőrzés néptáncbemutatóval, és a legkisebbek számára oly kedves Vuk szereplő is
meseelőadással. A délutánt, így az egész napos eseményt könnyedebb dixie muzsika zárta a Forest
Dixie Band koncertjével. Az ilyenkor szokásos múzeumi belépőszám megemelkedése mellett a becsült
látogatószám 1.500 fő volt.
2017. december 16-17. Adventi Kastélynapok
Az idei év negyedik, egyben évzáró családi eseménye az adventi időszakban immáron 17. alkalommal
megrendezésre kerülő Adventi Kastélynapok.
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részesítettük előnyben, de természetesen gondolva a családos látogatókra is számos gyermek és ifjúsági
program is szerepet kapott eseményünkön. Mivel a kézműves vásár igen népszerű programeleme a
karácsonyt megelőző rendezvénynek, így azt kibővítve 2 hétvégén szerveztük meg, és nem csupán a
díszudvaron, de a kastély főbejáratánál és belső termeiben is találkozhattak, vásárolhattak látogatóink
míves portékákat, kézműves, vagy iparművész remekműveket. Programsorunkból kiemelném Náray
Tamás, Zarah című könyvének bemutatóját, mely a díszteremben divatbemutatóval egybekötött
irodalmi estként került megrendezésre, és amelyre már hetekkel korábban elővételben elfogytak a
jegyek. Mint mindig most is nagyon népszerű volt a "Királynéval való találkozás" is cercle formájában,
de teltházas programként valósult meg a Don Quijote bábfantázia, melynek átiratát Telemann zenéje
kísérte. A két napos eseményt egy-egy ünnepi koncert zárta, szombaton hagyományosan a Gödöllői
Szimfonikus fergeteges előadásával, majd vasárnap a népszerű gödöllői Arpeggio Gitárzenekar
koncertjével.
A programról elmondhatjuk, hogy népszerűsége töretlen, mind látogatószámban, mind bevételben
pozitív eredményt hozott. Bár az ünnepnapok és munkanapok átszervezése kapcsán a ledolgozandó
pihenőnap miatt a várthoz képest elmarad a látogatószám, rendezvényünk mára a régió kiemelkedő
kulturális és turisztikai programjává vált. A látogatószám két nap alatt: 2.500 fő volt.
Üzemeltetés - szakmai tevékenység
Energetika
Elektromos energia felhasználás
A 2016 második félévében sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a 2017-es évre az ELMÜ
Kereskedelmi Kft. biztosítja az elektromos energia kereskedelmi ellátását.
Az első félévben a Gödöllői Királyi Kastély elektromos energia felhasználása 465 743 kWh volt, ami a
tervezett 504 600 kWh-hoz képest 7,7% energia megtakarítást jelent.
Az elektromos energia megtakarítást jelentős mértékben a 2016-os évben több lépésben végrehajtott,
majd 2017 második félévében folytatott izzócsere eredménye. A múzeumi területen 2016 évben
beszerelt összesen 174 darab LED izzó, napi átlagosan 8 óra üzemidőt feltételezve az év során több
mint 10 MWh energia megtakarítását eredményezte.
További energia megtakarítást eredményez a díszudvar 8 darab fali kandeláberében végrehajtott
technológiai csere, aminek következtében a korábbi izzók helyett 2016. év végén 8 darab LED típusú
világító test került beépítésre. A 8 darab világító test, napi átlagosan 8 óra üzemidőt feltételezve, az év
során 3 MWh villamos energia megtakarítást eredményezet, így a 2017-ben üzemelő korszerű világító
testek összességében több mint (nettó) 500 e Ft megtakarítást eredményezett.
A 2017-es évben Társaságunk a korábbi időszakoknak megfelelően az energia hordozók közbeszerzési
kötelezettségének megfelelően csatlakozott egy csoportos közbeszerzési eljáráshoz. A gödöllői és a
hatvani épületek statisztikai becslés alapján összeállított igénye alapján Társaságunk 715 900 kWh
villamos energia vételezéséről írt alá szerződést a nyertes ELMÜ -ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-vel.
Gáz energia felhasználás
Az elektromos energia beszerzéssel együtt lefolytatott közbeszerzési eljárásban került kiválasztásra a
földgáz ellátás kereskedelmi szolgáltatója a 2017 -2018-es gázévre. Az eljárás alapján a CYEB
Energiakereskedő Kft.-vel kötött szerződést.
A 2017-es évben a Gödöllői Királyi Kastély épületeinek fűtésére felhasznált földgáz mennyisége 133
655 nm3 volt, ami a 139 000 nm3-es tervezethez képest közel 4%-os megtakarítást eredményezett.
A 2017 - 2018 gázévre vonatkozóan a közbeszerzési kötelezettség alapján Társaságunk csatlakozott egy
a gázenergia beszerzésére szerveződött csoporthoz. Az eljárás alapján Társaságunk a 2017 - 2018-as
gázévre vonatkozóan 132 935 nm3 gáz beszerzésére kötött szerződést a CYEB Energiakereskedő Kft.vel.
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Társaságunk az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, illetve az energiahatékonyságról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet értelmében energetikai
szakreferens alkalmazására kötelezett.
Társaságunk ajánlattételi felhívást tett közzé a feladat ellátására, amelyre, összesen három érvényes
ajánlat érkezett. A sikeres pályázat alapján Társaságunk az MVM Partner Zrt.-vel kötött szerződést
kötelezettségei teljesítésére.
A számlázott energia felhasználás alapján az együttműködés keretében az első 10 hónap kiértékelése
történt meg, mert az előírásoknak megfelelően a tárgyhavi adatszolgáltatásra és az adatok
kiértékelésére, a jegyzőkönyv összeállítására csak a tárgyhónapot követő hónapban befogadott
számlaadatok alapján kerülhet sor. Az éves összefoglaló a teljes év havi adatszolgáltatásainak lezárását
követően kerül összeállításra.
Környezetvédelem
Társaságunk a környezetvédelemmel kapcsolatos törvényi kötelezettség alapján az első félévben
határidőre teljesítette bevallási és befizetési kötelezettségeit, ami alapján:
a) A szennyező pontforrásra vonatkozó műszeres felmérést Partnerünk határidőre elvégezte, ami
alapján a szennyező anyagok bevallásának befogadása 2017.03.23-án megtörtént. A bevallás alapján
kiszámításra került a környezetterhelési díj, amelynek negyedéves befizetési kötelezettsége a gazdasági
osztállyal egyeztetve lett.
b) A 2016-os évben elszállított zöldhulladék mennyisége 78,44 tonna volt, az erről szóló bevallás
elkészült és a leadása is határidőre megtörtént.
c) A talajterhelési díj az érintett három fogyasztási helyre vonatkozóan a Szolgáltató által kibocsátott
számlák alapján kiszámításra került és a gazdasági osztállyal egyeztetve a befizetés megtörtént.
d) Az öntözőrendszert ellátó kutak mérőórái alapján a vízkivételi járulék kiszámítása, bevallása és
befizetése megtörtént
Zöldfelület ápolás
A Társaság kezelésében lévő intenzív kezelésű területeken a rendszeres ápolási, karbantartási feladatok
elvégzése szerződött Partnerek bevonásával történt. Az öntöző rendszer üzemeltetése és karbantartása, a
cserjék és fák ápolása, metszése, a tápanyag utánpótlás, a vegyszeres növényvédelmi feladatok, a
gyepfelület folyamatos nyírása az előre szerződött mennyiségek és ütemterv alapján valósult meg. A
keletkezett kertészeti hulladékok elszállításának és az előírásoknak megfelelő kezelésének
kötelezettsége, - a 2017-es évben első alkalommal -, beépítésre került a Partneri szerződésekbe, amely
jelentős mértékű kötelezettség teljesítése alól mentesítette Társaságunkat.
Az évelő növényzetben keletkezett hiányok pótlására és az egynyári növények részére fenntartott
területekre több száz tőnyi friss növény került beültetésre.
A nem intenzív művelésű területeken a vegetáció mindenkori állapotának megfelelő, - elsősorban
fűnyírási tevékenység -, elvégzésre került, a növényzet megfelelő ápolása ezeken a területeken is a
megfelelő mértékben a szakmai szempontok figyelembe vételével (pl. fertőzési gócok feltárása és
megszüntetése, stb.) valósult meg.
Karbantartás
A karbantartó anyagok beszerzése és felhasználására korrektív karbantartás keretei között valósult meg.
A meghibásodások okának feltárását követően a javításhoz szükséges anyagok beszerzésre és
beépítésre kerültek.
Preventív karbantartásra csak azon berendezések esetében került sor, amelyek karbantartása szerződött
Partnerek segítségével történik. Jellemzően az épületben üzemelő nagy rendszerek karbantartása
valósul meg ezen a módon, mint a fűtőberendezések, a légtechnikai eszközök (folyadékhűtők és
kapcsolódó berendezéseik), stb.
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berendezések karbantartására kötött szerződésbe beépítésre került, így a hatvani berendezések
rendszeres karbantartása éves szinten a szezonális igénybevételnek megfelelően három alkalommal
megtörténik. A szerződés alapján az eseti hibaelhárítás is biztosított.
A hatvani épület fűtőberendezéseinek karbantartását a jelentősen eltérő technikai és méretbeli
különbség miatt nem lehetett a gödöllői berendezésekre vonatkozó szerződésbe illeszteni, így a régóta
karbantartás nélkül üzemelő berendezések karbantartására még a fűtési szezon alatt egyszeri
megállapodás keretében sor került.
A biztonságtechnikai berendezések karbantartását törvényi kötelezettség is előírja, így ezek
karbantartása az előírásoknak megfelelő jogosultsággal rendelkező Partnerek által került végrehajtásra.
Ezek közé tartozik az épületek tűz- és vagyonvédelmi berendezései, a tűzcsapok és a kapcsolódó
eszközök (tömlők, sugárvetők, állványcsövek, stb.), az oltóvíz mennyiségi- és nyomáspróbája, valamint
a kézi berendezések (porral oltók, CO2 oltók), a gázszivárgás érzékelők, a gáz nyomásszabályzó
állomás karbantartása rendszeres felülvizsgálata. A munkavédelmi eszközök és használatuk oktatása az
előírásoknak megfelelően szerződött szakmai Partner bevonásával került lebonyolításra.
Törvényi előírás alapján történt a veszélyes üzemű berendezések karbantartása, amelyek szakértő
Partnerek segítségével valósult meg. Ide tartoznak a felvonó berendezések, a telepített és mobil emelő
berendezések, továbbá a műszaki vizsgakötelezettség alá tartozó járművek karbantartása.
A Gödöllői Királyi Kastély elektromos hálózata folyamatos karbantartására Társaságunk 2017.
november 29.-én szerződést kötött az Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft.-vel. A szerződéskötést
követően azonnal kezdetét vette az elektromos elosztó hálózat kapcsoló szekrényeinek felülvizsgálata
és karbantartása, ami alapján az év végéig több mint 20 elosztási pont karbantartására került sor.
Partnerünk a szerződés szerint tevékenykedett az ideiglenes elektromos hálózatok kiépítésében is (pl.
adventi világítás).
A területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. november végén ellenőrzést tartott. Az
ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvek alapján a 2017.12.14-i végzésben rögzített észrevételek
kiküszöbölésére Társaságunk a szükséges intézkedéseket megkezdte.
2017. november közepétől a fűtési rendszerből napi szinten több száz liter fűtőközeg tűnt el. A rendszer
üzeme biztosítása érdekében a pótlás folyamatosan megtörtént, miközben a rendszer teljes körű
átvizsgálása is azonnal kezdetét vette a veszteség okának felderítésére. Végül megállapítást nyert, hogy
a vízveszteség a 2012-ben üzembe helyezett új Vissmann típusú fűtőkazán kilyukadásának
következménye. A fűtőkazán azonnal leállításra, majd a veszteség pótlása és a rendszer légtelenítését
követően a tartalék kazán 2017.12.13.-án beindításra kerül. 2017.12.17-re az épület fűtésének
helyreállítása megtörtént a meghibásodott kazán javításának előkészítése kezdetét vette.
Az 1-es 2-es szárny találkozásánál elhelyezett biztonsági szünetmentes áramforrás 2017.12.10-én
meghibásodott. Az áramkörök gyors átkötése egy napon belül megtörtént. A szünetmentes áramforrás
kibontása, majd pótlása, egy megfelelő teljesítményű bérelt áramforrással két nap alatt megoldásra
került. A szünetmentes áramforrások üzemi körülményeinek megfelelő elhelyezésére a biztonsági és
egyéb követelmények figyelembe vételével egy átfogó felülvizsgálat indult.
Az 1996-ban üzembe helyezett világítás vezérlő és épületfelügyeleti rendszer vezérlő számítógépe
2017. november 5-én hibásodott meg. A világítások manuális kapcsolásával az épület üzemeltetését
biztosítani lehetett. A rendszer olyan mértékben elavult, hogy a meghibásodott egység már nem
javítható, így az eredeti állapot már nem állítható helyre. A kiváltásra vonatkozó műszaki felmérés
kezdetét vette, a rendszer működő képességének helyreállítása és a további területeken üzemelő
rendszerekkel való egységesítés érdekében.
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Múzeumi szakmai tevékenység
A kastély múzeum látogatóinak száma 2017-ben összesen 19.775 fő volt. Közülük a törvény által
biztosított ingyenességgel 8.158 fő élt. Kedvezményes jegyet 9.094 fő vásárolt. Tárlatvezetéssel 80
csoportban 1.625 fő vett részt.
Kiállítások
Állandó kiállítások:
- A vadászmesterség története
- A halászmesterség és horgászat fejlődése
- A Kárpát-medence élőhelyei és vadfajai
- Barokk vadászkonyha
- Széchenyi Zsigmond emlékszoba
- A vadászat kultúrtörténete - A vadászmesterség tárgyi kultúrája
- Vadászírók - Élmények
- A modern vadászmesterség: trófeaközpontú vadászat
- A hatvani Grassalkovich-kastély
Időszaki kiállítások
- Széchenyi Zsigmond vadász - író - világutazó halálának 50.évfordulójára rendezett időszaki kiállítás
2017. április 13- augusztus 30.
- Értékőrzés Európa – Afrika - Ázsia - emlékezés egy igaz vadászember életére 2017. június 24-október
8.
Gyűjteményi munka
A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum gyűjteménye a 2017-os esztendő
során vásárlás és ajándékozás útján is gyarapodott.
A tárgyi anyag összesen 9 darabbal gyarapodott, ebből kiemelendő egy magánszemély 5 darabos tárgyi
adománya.
Restaurálás, műtárgyak,- kiállítási tárgyak védelme
Az állandó kiállítások műtárgyvédelmi feltételei általánosságban jónak mondhatók. A fűtési időszakban
hetente, és azon kívül is rendszeresen mérjük a kiállítóterek hőmérsékletét és páratartalmát, utóbbit a
szobákban elhelyezett légnedvesítő készülékekkel szabályozzuk. Az állandó és időszaki kiállításokon
szereplő különleges, eredeti műtárgyakra a teremőrség, s a biztonsági őrség különös gonddal figyel.
Folyamatosan biztosított a kártevő-mentesítés, illetve kártevő gyanúja esetén az egyedi, vagy
tárgycsoportos fertőtlenítés, mentesítés.
Az akváriumok fenntartásához a napi etetéseken kívül a Társaság külső szolgáltatót vesz igénybe, aki
heti rendszerességgel ellenőrzi a halak és a felszerelések állapotát, szükség szerint gyógyszeres
kezeléseket alkalmaz. Tekintettel arra, hogy a Társaságnak megfelelő akvarisztikai végzettséggel
rendelkező munkavállalója nincs, az állami Haszonállat Génmegőrzési Központ segítségét veszi
igénybe a külső szolgáltató munkájának ellenőrzésében, illetve a tevékenység jog- és szakszerűségének
fenntartása biztosításában.
Egyéb múzeumi, közművelődési programok, múzeumpedagógia
2017-ben összesen 2.261 fő vett részt múzeumpedagógiai foglalkozáson.
Programjainkról aktuális szórólapot készítettünk, és ezeket az országos múzeumpedagógiai
adatbázisban is elérhetővé tettük.
A honlapon kialakított aloldal aktualizálása folyamatos volt, programjainkhoz hirdetési anyagokat
készítettünk a honlapra és a facebookra.
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Múzeumpedagógiai foglalkozások
A 2016/2017-os tanévre meghirdetett múzeumpedagógiai foglalkozások szorosan épültek a múzeum
kiállításaihoz. A foglalkozásokat a Nemzeti Alaptanterven túl, az iskolák, és pedagógusok igényeihez
tovább igazítottuk. Tapasztalataink alapján a foglalkozáskínálatunkat továbbfejlesztettük, illetve
átdolgoztuk, új foglalkozások jelentek meg a kínálatban. A különböző korosztályok igényei alapján
összeállított múzeumpedagógiai foglalkozásokat, tematikus múzeumi órákat óvodás kortól kezdve a
középiskolás korosztályig kínálunk. Fontos volt szem előtt tartanunk, hogy az órák ne csupán a
tananyagokhoz köthetők, hanem a kirándulócsoportok számára is élvezhetők legyenek, ezért változatos
módszertárral dolgoztunk. Foglalkozásainkon nem csupán a közösségépítést, hanem a tárgyakból
információk gyűjtésének elsajátítását, és az összefüggések felismerését segítjük.
Mini foglalkozások
- Üregi nyúl, róka, vaddisznó, sün, fácán, szalonka (3-7 éveseknek)
- Hal(l)od? (5-10 éveseknek)
- Erdők ösvényein járva (7-10 éveseknek)
- Sok csáp, sok láb (7-12 éveseknek)
- Ezerarcú Kárpát-medence (10 éves kortól)
- Mit eszik a_? (10-12 éveseknek)
- Erdei társkereső (11 éves kortól)
- Csodaszarvas nyomában (10-12 éveseknek)
- Folyékony élet (11-15 éveseknek)
- Vadászat, mint társas esemény (12 éves kortól)
- "Mert a vadászat - áhítat" (minden korosztálynak)
- A kastély emlékei (minden korosztálynak)
- Fogyatékkal élő csoportoknak kínált speciális foglalkozások
2017-ben megtartott múzeumpedagógiai foglalkozások a Vadászati Múzeumban: 103 csoport, összesen
1877 fő (54 általános iskolai csoport 1.078 fővel; 49 óvodás csoport 799 fővel) Tematikus
múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások
Éltető víz - 2017. március 21-24. - A Víz világnapjának feldolgozása (8 csoport, 181 fő)
Interaktív, játékos foglalkozás óvodás és kisiskolás korosztály részére, ahol megismertettem őket a
Kárpát-medence vizeinek fontosságával, védelmével és élővilágával.
Mesék szárnyán - 2017. május 9-19. - Madarak és Fák napja feldolgozása (8 csoport, 99 fő)
Interaktív, játékos foglalkozás óvodás és kisiskolás korosztály részére. Mesékből ismert madárfajok
jellegzetességeivel, viselkedésformáival találkozhattak a gyermekek. Választható madarak voltak:
szarka, tőkés réce, bagoly, nagy fakopáncs.
Állati móka - 2017. október 3-13. - Állatok Világnapja feldolgozása (12 csoport, 222 fő)
Interaktív, játékos foglalkozás óvodás és kisiskolás korosztály részére, ahol különböző állatok életébe
kaphattak betekintést a csoportok. Választható állatok voltak: őz, mókus, aranysakál, borz.
Téli erdő titkai - 2017. december 5-16. - Téli erdő feldolgozása (7 csoport, 139 fő)
Interaktív, játékos foglalkozás óvodás és kisiskolás korosztály számára, ahol megismerkedtünk a
természet változásaival, a láthatatlannak tűnő téli erdei élettel. Azt is megtanulták, hogyan kell
gondoskodni télen a környezetünkben élő állatokról.
Ha nagy leszek, fát nevelek - 2017. április 27-28. - Pályaorientációs foglalkozás (1 csoport, 30 fő)
Interaktív játékos pályaorientációs foglalkozáson példákat mutattam az érdeklődő diákoknak, milyen
természethez kapcsolódó szakmák lehetnek és mik a lehetőségeik. Betekintést nyertek ezekhez a
szakmákhoz szükséges kompetenciák fejlesztésébe, megismerhették a szükséges attitűdöket,
ismereteket és képességeket.
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Természethez kapcsolódó szakemberek bemutatkozása: erdész, kutyakiképző, vadgazdálkodási
mérnök, állatorvos
Mese-erdő - 2017. október 19-20. - Őszi termésekből készült alkotások pályázata, mini-kiállítás a
behozott alkotásokból. (103 fő)
Kerekerdő közepén - Óvodapedagógusok Napja - 2017. október 27. - Bemutató óra és ötletbörze az
óvodáskorú gyermekek természeti nevelésének módszereiről. (7 fő)
Családi programok, témanapok
Családi Mini Műhelyt hirdettünk áprilistól júliusig, minden hónap első vasárnapján (április 2. - A
farkas, május 7. - Az elvarázsolt kastély, június 4. - Az én kertem, július 2. - A harcsa augusztus 6. - A
muflon) ahol egy-egy témát dolgoztunk fel a családokkal, gyermekekkel. Sajnos nem volt nagy az
érdeklődés, ezért szeptembertől már nem hirdettük a programot.
Vakációzz a Vadászati Múzeumban - témanapok
Minden héten felváltva Erdő-mező titkai és Elvarázsolt kastély címmel családi foglalkozásokat
hirdettünk, július 4-től augusztus 25-ig minden hét péntekjén. A programon összesen 28 gyermek vett
részt hozzátartozóikkal.
Rejtelmes vadászat - nyomozós játék családok, baráti társaságok részére a Vadászati Múzeumban. 2017. november 4-5. (23 csapat, összesen 71 fő)
Családi kalandlap - játékos kiállítás vezető családok számára (Családi napokon vásárolható, minden
hónapban 1 nap márciustól decemberig) (81 db kalandlap, kb. 243 fő)
Húsvéti tojáskereső kalandlap - játékos kiállítás vezető, tojáskereső családi program - 2017. április 1617. (53 db kalandlap, kb. 159 fő)
Barangoló - családi múzeumpedagógiai foglalkozás + kézműves foglalkozás - 2017.június 15-18. (17
fő) Interaktív program családoknak a múzeum állandó kiállításában, a Kárpát-medencei halak, emlősök
és madarak világáról. Kézműves foglalkozás: levendulazsák, állatos ujjbáb
Múzeumok éjszakája - 2017. június 24. - (kb. 40 fő) Ismeretterjesztő stand: az elvarázsolt erdőben
állatok lábnyomai vezetik el a gyermekeket és családokat az óriás-társasjáték helyszínére.
Demonstrációs eszközökkel, mozgásos játékokkal, színesített szórakoztató ismeretterjesztő időtöltés.
Kézműves asztal: elvarázsolt foszforeszkáló gombák készítése valamint kastély-belső tervezése, papír
mozaik technikával.
Vetélkedők
Látod a fától az erdőt? - 2017. május 10. - Madarak és fák napjához kapcsolódó egyéni vetélkedő (19
fő) Ismeretterjesztő, rejtvényekkel teli, kódfejtő egyéni vetélkedő általános iskolás és középiskolás
korosztály számára.
Kitelepülések (gyermekprogramok összeállítása, kivitelezése, megjelenés)
- 2017. február 9-12. FeHoVa, Budapest
- 2017. május 20-21. Múzeumok Majálisa, Budapest
- 2017. szeptember 24. Gödöllői Vadásznap, Gödöllő
Konferenciák, előadások
2017. szeptember 22. Keresd a kincset! A Kincses Kultúróvoda programhoz kapcsolódó
nevelésmódszertani konferencia. , Szentendre
Előadás címe: A Föld őrei Természet - természet - múzeumpedagógia - óvodai tehetségműhely
2017. november 9. IX. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia, Eger
Előadás címe: "_erdőt jelent - testet-lelket újjáélesztő erdőzúgást" Természetismeret és irodalom
kapcsolata a Vadászati Múzeumban
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További tevékenységek
- 2017. január 23. - február 3.
elvégzése Szűcs Eleonórával

Éves karbantartási múzeum takarítás koordinálása, felügyelete,

- 2017. június 15. - június 24. Múzeumok Éjszakája - Szakál kiállítás építésében aktív részvétel
- 2017. július 7. - Kék bolygó - forgatás, interjú - Széchenyi Zsigmond időszaki kiállítás alkalmából Széchenyi Zsigmond köré szervezett múzeumpedagógiai programok
- 2017. július 22. - Itthon vagy! - forgatás, interjú - Hatvany család és kora
- 2017. október 17. Sajtó szakmai tárlatvezetés - Szeretlek Magyarország
- 2017. december Együttműködési megállapodás előkészítése a Kincses Kultúróvoda pályázatra a
Hatvani Százszorszép Óvodával
- 2017. december Cipősdoboz akció a Baptista Szakközépiskolával együttműködésben
Üzemeltetés - szakmai tevékenység
Műszaki berendezések, vezetékes rendszerek, járművek karbantartása
A mindennapos, speciális tudást, illetve szerszámozottságot nem igénylő hibák elhárítását és
karbantartási feladatokat saját hatáskörben oldottuk meg.
A nagyobb egységek karbantartását, mint - tűzjelző rendszer, - légkezelők, liftek, szerződéses
vállalkozók végezték.
Park, kerti utak karbantartás
A gyepfelület, illetve a kertrészek karbantartása elsősorban külső szolgáltató igénybevételével valósult
meg. Az öntözőrendszer és a szökőkút beüzemelését külső szolgáltató végezte, év közbeni
működtetését pedig a Társaság alkalmazottai látták el.
A kastély parkjában az alábbi kertészeti, parkfenntartási munkák kerültek elvégzésre:
- Faápolás, fakivágás.
- Talajtakarók kora tavaszi visszavágása.
- Fűnyírás, szegélynyírás folyamatosan.
- Gyep szellőztetése, műtrágyázása.
- Talajtakarók gyomlálása.
- Sövények nyírása.
- Rózsák gondozása.
- Évelők, cserjék, fák komplex növényvédelme, tápanyag utánpótlás.
- Automata öntözőrendszer, szökőkút beüzemelése, karbantartása.
- Sétautak, díszburkolatok takarítása, gyommentesítése.
- Előkerti virágágyás beültetése, gondozása.
- Lombgyűjtés.
- Levendulaágyás felújítása
A kommunális hulladék elszállítása, szállíttatása külső szolgáltató igénybevételével folyamatosan,
megtörténik.
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7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. 2017. évi közhasznú költségvetési támogatás - múzeumi, kulturális,
műemlékvédelmi tevékenység
Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

2017. évi közhasznú költségvetési támogatás múzeumi, kulturális, műemlékvédelmi
tevékenység
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
központi költségvetés
2017.január 01 - 2018.március 31.

X
246,500
246,500
246,500

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

246,500
X
191,917
54,583
246,500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
az "Múzeumi, kulturális, műemlékvédelmi tevékenység, múzeum és egyéb kapcsolódó területek
üzemeltetése, működtetése" tárgyban 2017. évre 246.500 e Ft támogatást biztosított a Társaság
számára. A támogatás célja: a Gödöllői Királyi Kastély és a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum
üzemeltetése, működtetése, valamint az épületek és a hozzá tartozó egyéb területek, park, üzemeltetése,
karbantartása, szakmai programok megvalósítása. A támogatás felhasználásának elszámolása,
beszámoló benyújtása Támogató felé szerződés szerinti határidőben megtörtént.
A kapott támogatás terhére a Gödöllői Kastély épület, Kastélymúzeum, továbbá a Hatvani Vadászati
Múzeum (fióktelep) üzemeltetéséhez, működtetéséhez kapcsolódó kiadások az alábbiak szerint kerültek
elszámolásra:
Személyi jellegű ráfordítások tekintetében
- A Gödöllői Kastély vonatkozásában a támogatás terhére a múzeumi-kulturális területen dolgozó, a
múzeum üzemeltetésében közvetlenül részt vevő munkatársak - múzeumi osztály, múzeum
pedagógia, információs iroda (kastélypénztár), teremőrök, tárlatvezetők, kulturális felelős, rendészet,
kertészet, karbantartás - 2017. január 1-től 2017. december 31-ig felmerült személyi jellegű
kifizetéseinek költségeit számoltuk el.
- A Hatvani Múzeum vonatkozásában az üzemeltetésben, működtetésben részvevő alkalmazotti
munkavállalók 2017. március 1-től 2017. december 31-ig felmerült személyi jellegű kiadásai kerültek
elszámolásra. A személyi jellegű kiadások tekintetében elszámolásra került továbbá a fióktelep
üzemeltetésében közvetlenül, munkakörükhöz kapcsolódóan részt vevő, a gödöllői székhelyen
dolgozó munkavállalók (22 fő) munkabérének arányos része is.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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szükséges költségek, közüzem, karbantartó és egyéb működési anyagok, karbantartás kiadásai, a
Vadászati Múzeum működtetéséhez bérleti díj és egyéb működési kiadások kerültek elszámolásra.
A támogatás felhasználását főbb jogcímenként az alábbi táblázat tartalmazza.
Királyi Kastély
Gödöllő

Jogcím (1000HUF)
Anyagköltség - közüzem, karbantartási anyag, szakmai anyagok
Bérleti díjak
Épület karbantartása
Kert, park, udvari terület karbantartása
Műszaki gépek, berendezések, vezetékes rendszerek javítása,
karbantartása
Kiállítások, hirdetés, reklám költség
Telefon, adatátvitel díja
Egyéb szakmai szolgáltatás, szakértés költségei
Szakmai szolgáltatások, kulturális programok, kiállítások
kivitelezése stb. költségei
Egyéb igénybevett szolgáltatás (szemétszállítás, vegytisztítás, stb.)
Igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás (biztosítás)
Dologi kiadások összesen
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulék
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Mindösszesen

Vadászati
Kastély Hatvan

Összesen

3 295
531
204

11 154
25 000
30
2 142

14 450
25 531
234
2 142

5 138

3 771
529
316
602

8 910
529
316
602

1 280
474
34 144
117
45 415
47 941
6 684
12 162
66 787
112 201

1 280
474
40 017
117
54 584
139 061
18 170
34 686
191 916
246 500

5 874
0
9 169
91 119
11 487
22 524
125 129
134 299

7.2.2. 1923/2017. (XII.8.) Kormányhatározathoz kapcsolódó 2017. évi bérrendezés
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

1923/2017. (XII.8.) Kormányhatározathoz
kapcsolódó 2017. évi bérrendezés
Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
központi költségvetés
2017.január 01 - 2017.december 31.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:
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X
27,905
26,932
26,932
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X
26,932

26,932

Közhasznúsági melléklet

-24Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
az "1923/2017. (XII.8.) Kormányhatározathoz kapcsolódó 2017. évi bérrendezés" tárgyban 2017. évre
27.905 e Ft támogatást biztosított a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. számára. A
támogatás célja: az előírt minimálbér-emeléshez és garantált bérminimum emeléshez, másrészt a
kötelező emelések hatására az esetlegesen "összetorlódó" bérek okozta feszültség enyhítéséhez
szükséges forrás biztosítása 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakra, az 1923/2017.
(XII. 8.) Korm. határozat alapján. A támogatás a mérlegkészítés időszakában, 2018. február 2-án került
jóváírásra a Társaság bankszámláján, így bevételként kimutatható. A kapott támogatást 973 e Ft
maradvánnyal használta fel a Társaság, a maradvány a támogatási szerződés rendelkezése szerint
visszautalásra került. A támogatás felhasználásának elszámolása, beszámoló benyújtása Támogató felé
szerződés szerinti határidőben megtörtént.
Támogatás felhasználása főbb jogcímenként:
Királyi Kastély
Gödöllő

Jogcím (1000HUF)
Bérköltség

Összesen

18 638

7 946

26 584

282

66

348

18 920

8 012

26 932

Személyi jellegű egyéb kifizetések
Személyi jellegű ráfordítások összesen

Vadászati
Kastély Hatvan

7.2.3. Közhasznú költségvetési támogatás - múzeumi közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Közhasznú költségvetési támogatás - múzeumi
közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Miniszterelnökség megbízásából a Forster
Gyula Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ
központi költségvetés
X
2015.december 21 - 2017.február 29.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

90,000
1,698

-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

1,698
0

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X

Dologi:

1,698

Felhalmozási:
Összesen:

1,698

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Miniszterelnökség megbízása alapján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ a 160/403-2/2015 iktató számú támogatási szerződés alapján 90.000 e Ft
támogatást biztosított a Társaság számára, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. jogcímcsoport (ÁHT: 348617) terhére vissza nem térítendő
költségvetési támogatás az Áht. 48.§ (1) bekezdése és az 51.§ (1) bekezdése, valamint az Ávr.
vonatkozó rendelkezései szerint. A támogatás célja: egyedi költségvetési támogatás 2015.12.21Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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bankszámláján.
A támogatásból 2015-ben 596 e Ft épület karbantartási feladatok, 2016-ban 87.706 e Ft személyi
jellegű kiadásokra, valamint karbantartási feladatokra került felhasználásra. Tárgy évre áthúzódó
maradvány összege 1.698 e Ft volt, amely felhasználásra került.
A felhasználásról készült beszámolót támogató elfogadta.
Támogatás felhasználása főbb jogcímenként:
Megnevezés (1000HUF)

Királyi Kastély Gödöllő
2015 év

Személyi juttatások összesen - "20 éves" jubileumi
egyszeri kifizetés alkalmazottak részére

2016 év

Összesen

2017 év

27 000

27 000

Általános karbantartó anyagok

2 906

2 906

Kertészeti működési anyagok

1 264

1 264

Szőnyegbérlés

436

472

Egyéb eszközök bérlése

513

513

Gally, kaszálék gyűjtés, szállítással

1 664

1 664

Építési hulladék rakodása, elszállítása

1 260

1 260

Áramköltség

2 919

527

3 447

Gázköltség

2 868

260

3 128

20 336

20 932

Park, kerti utak karbantartás

8 633

8 633

Járművek, kerti gépek karbantartás

1 359

1 359

Épület karbantartás

596

569

114

683

1 495

98

1 593

642

359

1 001

Biztonságtechnikai rendszer, épület automatika karbantartása

2 195

34

2 229

Klíma berendezések karbantartása

1 050

1 050

Egyéb hálózatok, vezetékes rendszerek karbantartása

1 475

1 475

Számítástechnika, informatika karbantarts, javítás

1 491

160

1 651

768

9

777

Fűtés, gázjelző berendezés karbantartása
Liftek, felvonók karbantartása
Tűzjelző karbantartása

Egyéb eszközök javítása

1 517

1 517

Mosatás, vegytisztítás

303

303

Kártevő-mentesítés

144

144

90

90

Hulladékszállítás

Műtárgy átvizsgálás, tisztítás

4 779

Műszaki szakértői felmérések

100

29

Hatósági díj

4 879
29

Dologi kiadások összesen

596

60 706

1 698

63 000

Összesen

596

87 706

1 698

90 000
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7.2.4. 2016. évi közhasznú költségvetési támogatás - múzeumi közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység - Vadászati Múzeum
Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

2016. évi közhasznú költségvetési támogatás múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység - Vadászati Múzeum
Miniszterelnökség megbízásából Forster Gyula
Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ
központi költségvetés
2016. január 01 - 2017. március 31.

X
146,055
20,884
20,884

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X
13,758

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

7,126
20,884

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtal 2016. szeptember 30-án
kötött támogatás szerződés alapján 146.054 e Ft támogatás került folyósításra a hatvani fióktelep,
Vadászati Kastély működési feladatainak ellátására, 2016. január 011 - 2017. március 31. közötti
felhasználási idővel. A támogatás 2016. október 4-én került folyósításra, 2016-ban 125.170 e Ft került
felhasználásra. A 2017-es üzleti évre áthúzódó maradvány összege 20.884 e Ft volt, amely maradék
nélkül, cél szerint felhasználásra került.
A felhasználásról készült beszámolót támogató elfogadta.
Támogatás felhasználása főbb jogcímenként:
Megnevezés (1000HUF)

Vadászati Kastély Hatvan
2016 év

Karbantartó anyagok, tisztítószer, irodaszer, egyéb anyagok
Közüzemi költségek

898
12 989

Szakmai anyagok, kiállítás installáció, múzeum pedagógia anyagai, reklám
célú szóróanyag, kereskedelem szakmai anyagai
Anyagköltség
Fióktelep fizetett bérleti díj
Műtárgyak, kiállítási tárgyak használatáért fizetett bérleti díj
Épület eseti karbantartása
Kert, park, udvari terület karbantartása
Műszaki gépek, berendezések, vezetékes rendszerek karbantartása
Egyéb szakmai szolgáltatás, szakértés költségei
Egyéb igénybevett szolgáltatás (szemétszállítás, vegytisztítás, stb.)
Igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás
Dologi kiadások

338
14 225
27 500
40
80
1 607
3 315
2 769
557
35 868
127
50 219
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2017 év

1 612

1 612
5 000

504

5 504
11
7 126

Összesen

898
14 600
338
15 837
32 500
40
80
1 607
3 819
2 769
557
41 371
138
57 346
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Megnevezés (1000HUF)

2016 év

54 178
6 402
14 370
74 951
125 170

Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulék
Személyi jellegű ráfordítások
Mindösszesen

2017 év

Összesen

10 976
512
2 270
13 758
20 884

65 155
6 914
16 640
88 709
146 055

7.2.5. Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlása
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%
felajánlása
Költségvetés
központi költségvetés
2017.január 01 - 2017.december 31.

X
36
36
36
36

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

36
36

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából tárgyévben 36 e Ft bevétel
származott, amelyet Benczúr Gyula Milleniumi hódolat című képéről készült egykorú másolat
restaurálására fordított a Társaság. A restaurálás 497 e Ft-ba került, ebből 36 e Ft-ra nyújtott fedezetet
jelen támogatás.

7.2.6. "Út a munkaerőpiacra" - munkaerő piaci program (VEKOP 8.1.1)
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:

"Út a munkaerőpiacra" - munkaerő piaci
program (VEKOP 8.1.1)
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatal
központi költségvetés
2016.június 15 - 2017.február 14.

X

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő

880
169
169
169
X

Közhasznúsági melléklet
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

"Út a munkaerőpiacra" - munkaerő piaci
program (VEKOP 8.1.1)
Személyi:

169

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

169

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
1 fő, a járási hivatal által kiközvetített a munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott
álláskereső foglalkoztatáshoz 8 hónapig a munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális
hozzájárulási adójához legfeljebb 100%-os támogatást nyújt, havonta a minimálbér kétszerese és annak
szociális hozzájárulási adója erejéig, előírva a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő
időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.
Támogatás időtartama: 2016.06.15 - 2017.02.14.
Foglalkoztatási kötelezettség: 2016.06.15 - 2017.06.14.
Munkakör megnevezése: műszaki kisegítő
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

7.2.7. Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
8.2.1-15-2015-00001)
Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Ifjúsági Garancia (Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program 8.2.1-15-201500001)
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatal
központi költségvetés
X
2017.április 27 - 2017.augusztus 26.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

520
340
340
340
X
340

340

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
1 fő, a járási hivatal által kiközvetített, munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott alacsony
iskolázottságú álláskereső foglalkoztatásához - munkatapasztalat szerzése céljából 4 hónapig a
munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adójához legfeljebb 100%-os
támogatás, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, előírva
a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási
kötelezettséget.
Támogatás időtartama: 2017.04.27 - 2017.08.26.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet
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Munkakör megnevezése: múzeumi teremőr
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.
A munkavállaló munkaviszonya kérésére 2017.07.14-én megszűnt.

7.2.8. Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
8.2.1-15-2015-00001)
Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Ifjúsági Garancia (Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program 8.2.1-15-201500001)
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatal
központi költségvetés
X
2017.november 27 - 2018.február 24.
401
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

152
152
152
X
152

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

152

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
1 fő, a járási hivatal által kiközvetített, munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott alacsony
iskolázottságú álláskereső foglalkoztatásához - munkatapasztalat szerzése céljából 3 hónapig a
munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adójához legfeljebb 100%-os
támogatás, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, előírva
a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási
kötelezettséget.
Támogatás időtartama: 2017.11.27 - 2018.02.24.
Foglalkoztatási kötelezettség: 2017.04.27 - 2018.02.24.
Munkakör megnevezése: teremőr
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

7.2.9. Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
8.2.1-15-2015-00001)
Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Ifjúsági Garancia (Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program 8.2.1-15-201500001)
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatal
központi költségvetés
X

Közhasznúsági melléklet
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Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Ifjúsági Garancia (Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program 8.2.1-15-201500001)
2017.október 01 - 2018.január 31.
534
393
393
393

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X
393

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

393

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
1 fő, a járási hivatal által kiközvetített, munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott alacsony
iskolázottságú álláskereső foglalkoztatásához - munkatapasztalat szerzése céljából 3 hónapig a
munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adójához legfeljebb 100%-os
támogatás, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, előírva
a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási
kötelezettséget.
Támogatás időtartama: 2017.10.01 - 2018.01.31.
Foglalkoztatási kötelezettség: 2017.10.01 - 2018.03.31.
Munkakör megnevezése: múzeumi munkatárs
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

7.2.10. A 2017. évi "Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa" című
tematikus év kulturális programjainak megvalósítása
Támogatási program elnevezése:

A 2017. évi "Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a
királyné városa" című tematikus év kulturális
programjainak megvalósítása

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Gödöllő város Önkormányzata
önkormányzati költségvetés

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

2017.január 01 - 2017.december 31.

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X
2,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:

2,000
2,000

-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő

2,000

vissza nem térítendő
Személyi:

X

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

-31Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Gödöllő Város Önkormányzata A 2017. évi "Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa" című
tematikus év kulturális programjainak megvalósítására, ennek keretében az "Utazik az udvar!" címmel
2017. június 10 -2017. október 1. között megrendezésre kerülő időszaki kiállításra tárgyévben 2.000 e
Ft támogatást biztosított a Társaság számára.
A támogatás maradvány nélkül cél szerinti felhasználásra került, a felhasználásról készült szakmai és
pénzügyi beszámolót Támogató felé megküldte a Társaság.
A támogatást a kiállításban grafikák, nyomatok, teremszövegek, molinók, feliratok készítésére, festésre,
álfal bontása és építésére, hirdetőtábla, vitrin, szövetek, molinók, paszpartuzás, installációs anyagok
költségére, installációs munkákra, világítástechnika beállítására fordította a Társaság.
A kiállítás megrendezésének bekerülési költsége 5.454 e Ft volt, ebből 2.000 e Ft erejéig jelen
támogatás, 800 e Ft-ra a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati forrás nyújtott fedezetet.

7.2.11. A Gödöllői Királyi Kastély díszudvari teraszai mellvédjének
helyreállítására
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

A Gödöllői Királyi Kastély díszudvari teraszai
mellvédjének helyreállítására
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés

X

2015.04.01-2016.12.31
2,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő

2,000

vissza nem térítendő
Személyi:

X

Dologi:
Felhalmozási:

2,000

Összesen:

2,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Pályázat útján 2.000 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Társaság a Gödöllői Királyi Kastély
díszudvari teraszai mellvédjének helyreállítására, amely támogatásra a Nemzeti Kulturális Alap
2015.09.04. keltezéssel kötött támogatási szerződést a Társasággal.
A feladat cél szerint 2016-ban megvalósult, a támogatás folyósítása 2017-ben megtörtént.
A támogatás felhasználásáról készült beszámolót Támogató elfogadta.

7.2.12. XV. Liszt Fesztivál
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

XV. Liszt Fesztivál
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
2017.október 20 - 2017.október 22.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

X
700
700

Közhasznúsági melléklet
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Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

XV. Liszt Fesztivál
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

700
700
X

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

700
700

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap a XVI. Liszt Fesztivál megvalósítására 700 e Ft támogatást biztosított.
A rendezvény-sorozat 2017.október 20. és 2017.október 22. közötti időszakban került megrendezésre a
Gödöllői Királyi Kastély Lovarda, Barokk Színház, és a Díszterem helyiségeiben.
A programon belüli rendezvények, 6 előadás és 1 kiállítás.
A rendezvény bekerülési költsége 2.119 e Ft volt, ebből 700 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen támogatás.
A támogatást előadóművészi díjra fordította a Társaság.
A támogatás felhasználásáról készült beszámolót Támogató elfogadta.

7.2.13. Utazik az udvar! - Időszaki kiállítás megvalósítása a Gödöllői Kastélyban
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Utazik az udvar! - Időszaki kiállítás
megvalósítása a Gödöllői Kastélyban
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
2017.június 08 - 2017.október 01.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
800
800
800
800
X

800
800

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 2017.06.10 - 2017.10.01. között látogatható "Utazik az udvar! című időszaki kiállítás megrendezését
800 e Ft-tal támogatta a Nemzeti Kulturális Alap. A kiállítás bekerülési költsége 5.454 e Ft volt,
Gödöllő Város Önkormányzata 2.000 e Ft-tal támogatta a kiállítást, jelen pályázati támogatás 800 e Fttal egészített ki a forrásokat, amely támogatást a kiállítás intallációs munkáira fordított a Társaság.
A támogatás felhasználásáról készült beszámolót Támogató elfogadta.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet
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7.2.14. Benczúr Gyula: Milleniumi hódolat című képéről készült egykorú másolat
restaurálása
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Benczúr Gyula: Milleniumi hódolat című
képéről készült egykorú másolat restaurálása
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés
2017.október 16 - 2017.december 29.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X
300
300
300
300
X

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

300
300

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 300 e Ft pályázati támogatást Bencúr Gyula: Milleniumi hódolat
című képéről készült egykorú másolat restaurálási költségeire fordította a Társaság. A restaurálás 497 e
Ft-ba került.
A támogatás felhasználásáról készült beszámolót Támogató felé megküldte a Társaság.

7.2.15. Múzeumok Őszi Fesztiválja Gödöllői Királyi Kastély
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Múzeumok Őszi Fesztiválja Gödöllői Királyi
Kastély
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
más gazdálkodó
2017.szeptember 25 - 2017.november 12.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
50
50
50
50
X

50
50

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint a rendezvény koordinálója és lebonyolítója támogatta a 2017.
szeptember 25. és november 12. között megrendezésre kerülő Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű
kulturális rendezvénysorozatot.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Közhasznúsági melléklet

-34A Gödöllői Királyi Kastélyban szervezett rendezvények, programok támogatott ellenértéke a Társaság
által kiállított számla alapján előadói díjazás, közvetített szolgáltatásként nettó 50 e Ft+ÁFA.

7.2.16. Múzeumok Őszi Fesztiválja Vadászati Múzeum
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Múzeumok Őszi Fesztiválja Vadászati Múzeum
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
más gazdálkodó
2017.szeptember 25 - 2017.november 12.

X
50
50
50
50

-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

X

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

50
50

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint a rendezvény koordinálója és lebonyolítója támogatta a 2017.
szeptember 25. és november 12. között megrendezésre kerülő Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű
kulturális rendezvénysorozatot.
A Hatvani Vadászati Múzeumban szervezett rendezvények, programok támogatott ellenértéke a
Társaság által kiállított számla alapján előadói díjazás, közvetített szolgáltatásként nettó 50 e Ft+ÁFA.

7.2.17. Adományok, egyéb támogatások
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Adományok, egyéb támogatások
Magánszemélyek, vállalkozások
magánszemélyek, vállalkozás
2017.január 01 - 2017.december 31.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
5,139
5,139
5,139
5,139
X

2,155
2,984
5,139

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Társaság tárgy évben pénz és tárgyi adományokat is kapott, a Gödöllői Királyi Kastély és a Hatvani
Vadászati Múzeumot érintően.
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-35Kapott támogatások, tárgyi adományok:
Pénzbeli támogatás
- Adománygyűjtő úrna: Királyi Kastély Gödöllő
Vadászati Kastély Hatvan

119 e Ft
36 e Ft

Felhasználás közművelődési tevékenység működési kiadásokra.
- Morgan Star Művészeti Kft.-től kapott támogatás

2 000 e Ft

Felhasználás Királyi Kastély Gödöllő, Liszt Fesztivál megrendezésének támogatására
Tárgyi adományok
-

Királyi Kastély Gödöllő

899 e Ft

Magyaros női viselet darabjai, 1944-ből - Ruhaderék, párta, fátyol, kötény, kötény alá való tüll - Erős
Mária Ildikó adománya, becsült érték 50 e Ft.
Gödöllői mintás herendi porcelán kávéskészlet, Herendi porcelángyár, 1899; 2 db csésze; 2 db
kistányér; 1 db gyertyatartó; 1 db teáskanna fedéllel; 1 db cukortartó fedéllel - Dr. Matskási István
adománya, becsült érték 450 e Ft.
Gödöllői mintás herendi porcelán kistányér "Fische" felirattal. Herend 1900-as évek eleje - Dr.
Matskási István adománya, becsült érték 50 e Ft.
Zöld tintás üveg (Müller Rt. 1930 körül, színezett gyári üveg, m:4,5cm) - Horti Péterné adománya,
becsült érték 1 e Ft.
Asztali toll- és tintatartó (1930 körül, krómozott fém öntvény, a tintatartó fedele hiányzik, 14x12x4,8c)
- Horti Péterné adománya, becsült érték 3 e Ft.
Mázas keménycserép mosdótál és kancsó máz fölötti virágfüzér dízsítéssel. Aljába nyomott Flora 453
és festett Dec 701 feliratokkal. M:25, O:35cm - Quint Attiláné adománya, becsült érték 45 e Ft.
Férfi díszmagyar 1916-ból: - aranyszínű sujtásokkal díszített mente; - bordó nadrág; - 1 pár csizmasarkantyú - Lónyai Gábor tárgyi adománya, becsült érték 300 e Ft.
-

Vadászati Kastély Hatvan

2.085 e Ft

Fácán preparátum; 1 vadászjegy - Simon Istvánné adománya, becsült érték 33 e Ft.
Vadászati jegy - Vatiné B. P. Györgyi adománya, becsült érték 8 e Ft.
"Kittenberg Kálmán által 1929-ben lőtt kafferbivaly trófea a kis nőstény gnú trófeával együtt; Dedikált
könyv: Kittenberger Kálmán: Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában Bp. 1944.; Kittenberger Kálmán:
A Kilimandzsárótól Nagymarosig Bp. 1956. - Dr. Konta Ildikó tárgyi adománya, becsült érték 2 044 e
Ft.

7.2.18. Előző időszakokban kapott fejlesztési célú támogatások
Támogatások tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az előző időszakokban kapott fejlesztési célú támogatásokból tárgyévben bevételként a felmerült
költségekkel - értékcsökkenési leírással – arányos rész számolható el.
A támogatások a Gödöllői Királyi Kastély fejlesztési céljaira kapott támogatások.
1. Alapítóktól kapott támogatás

83 e Ft

- A Környezetvédelmi Minisztériumtól (mint akkori tulajdonostól) 2000-ben fejlesztési célra kapott
hozzájárulás számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel. 64 e Ft
- A Környezetvédelmi Minisztériumtól (mint akkori tulajdonostól) 1999-ben fejlesztési célra kapott
hozzájárulás számviteli elszámolásból eredő tárgyévi bevétel. 19 e Ft
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-362. Költségvetésből kapott támogatás

17.044 e Ft

- 1998-ban a Grassalkovich Alapítvány által folyósított 170.000 e Ft támogatás fejlesztési célra fordított
részének számviteli elszámolásából bevételként elszámolható rész 651 e Ft.
- 2000-ben folyósított 1999. évi 240.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének
számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 1.744 e Ft.
- 2008-ban folyósított 280.000 e Ft költségvetési támogatás fejlesztési célra fordított részének (53.630 e
Ft) számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 477 e Ft.
- A "Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és
családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - I. ütem" tárgyú, Közép-Magyarországi Operatív
Program keretében (KMOP-2007-31.1.1/E.-2008-00002), közel 90%-ban Európai Uniós pályázati
forrásból megvalósuló kiemelt projekt önrészének fedezetére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 176.520
e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a Társaság számára. A támogatásból fejlesztési célra
fordított részének számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 4.502 e Ft.
- A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által a 2011. évi Európai Uniós elnökségi rendezvények
bonyolításához szükséges eszközök beszerzésére folyósított támogatások - I. 35M Ft; II. 27,582M Ft számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 8.094 e Ft.
- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a kastély épület és park helyreállításával és hasznosításával
kapcsolatos munkák végzésére 2010-ben folyósított 20.000 e Ft de minimis támogatás fejlesztési célra
fordított részének számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 771 e Ft.
- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a kastély épület és park helyreállításával és hasznosításával
kapcsolatos munkák végzésére 2011-ben folyósított 27.900 e Ft de minimis támogatás fejlesztési célra
fordított rész számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 220 e Ft.
- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a SZT/38878 számú támogatási szerződés alapján 2012-ben
összesen 119.100 e Ft kulturális célú támogatást - 100.000 e Ft-ot működésre, 19.100 e Ft-ot
fejlesztésre - biztosított a Társaság számára. A támogatás fejlesztésre fordított részének számviteli
elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 288 e Ft.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2014-ben programfinanszírozásra folyósított 4.000 e Ft
fejlesztési célú támogatás számviteli elszámolásából tárgyévben elszámolható rész 284 e Ft.
- A 2014. évi on-line pénztárgép beszerzéshez kapott 250 e Ft támogatás számviteli elszámolásából
tárgyévben bevételként elszámolható rész 13 e Ft.
3. Helyi önkormányzattól kapott támogatás

3.460 e Ft

- Gödöllő Város Önkormányzatától 2001-2002. években kapott 10.000 e Ft fejlesztési célú támogatás
számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható 71 e Ft.
- A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tévő újjáépítése és
családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - II. ütem (KMOP-31.1.1/E-09-2f-2010-00002)
Európai Uniós pályázat önrészének fedezetére Gödöllő Város Önkormányzata 100.000 e Ft
keretösszegben fejlesztési támogatást biztosított a Társaság számára, amely a projekt bekerülési
költségének a 10%-t fedezte. Tárgyévben egyéb bevételként elszámolható a támogatás fejlesztési célra
fordított részének számviteli elszámolásából 3.389 e Ft.
4. Egyéb kapott támogatás

1.532 e Ft

Előző időszakban magánszemélyektől, vállalkozásoktól fejlesztési célra kapott támogatások, tárgyi
adományok, térítés nélküli szolgáltatások számviteli elszámolásából, 48.310 e Ft értékű adomány után
egyéb bevételként 1.532 e Ft számolható el.
- Múzeum berendezési tárgy - kályha – restaurálás értéke, 1.000 e Ft értékű adomány után 67 e Ft az
értékcsökkenéssel arányosan bevételként elszámolható rész.
- Kastélyfelújítás légtechnika 46.876 e Ft értékű térítés nélküli átvétel után 1.406 e Ft az
értékcsökkenéssel arányosan bevételként elszámolható rész.
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-37- Múzeum berendezés – parketta-védő szőnyeg - 434 e Ft térítés nélküli átvétel után 59 e Ft az
értékcsökkenéssel arányosan bevételként elszámolható rész
5. Pályázat útján elnyert támogatások

71.423 e Ft

Európai Uniós, fejlesztési célra kapott támogatások programonként:
- KMOP-2007-31.1.1/E.-2008-00002 - kiemelt projekt I. ütem: kapott támogatásból, 1.457.039 e Ft-ból
az értékcsökkenéssel arányosan bevételként elszámolható 36.765 e Ft.
- KMOP-31.1.1/E-09-2f-2010-00002 - kiemelt projekt II. ütem: kapott támogatásból, 899.805 e Ft-ból
az értékcsökkenéssel arányosan bevételként elszámolható 30.503 e Ft.
Elkülönített alapoktól pályázatok útján 1997. és 2017. évek között fejlesztési célra kapott
támogatásokból tárgyévben az értékcsökkenéssel arányosan 4.155 e Ft számolható el.
Támogatásonkénti bemutatás
Pénzügyi
rendezés éve
1997-1998
1997-1999
1998
2000
2000
2000
2000
1999
2003
2004
2005
2012
2013
2014
2017
Összesen

Kapott
támogatás

Jogcím (1000HUF)
KKA 1. Előkert rekonstrukció
KKA 2. Kastélyrehabilitáció
KKA 3. Kastélypark felújítás
NKÖM 1. Királydombi pavilon
NKÖM 2. Lipót. Oratórium
NKÖM 3. VI. kupola
NKÖM 4. Erzsébet előkert
KÖM Park felújítás
NKÖM Szervízlift
NKÖM Színház lift
NKÖM Sörpince pályázat
NKA TBU - Fejlesztési cél
NKA Díszudvari ballusztrád pályázat
NKA Grafikai tároló szekrények
NKA A Gödöllői Királyi Kastély díszudvari teraszai mellvédjének helyreállítása

12 820
300 000
2 800
2 000
13 000
19 946
5 000
5 000
6 137
5 000
14 000
106
3 500
250
2 000
391 559

Elszámolt
bevétel
154
2 909
31
24
159
243
61
55
123
100
171
15
43
36
31
4 155

Nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés, közzététel
A Társaság az éves beszámoló nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség
teljesítésére a vonatkozó törvényeket alkalmazza.
Az éves beszámolót a Társaság a saját honlapján, www.kiralyikastely.hu közzéteszi.
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