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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 védelme, 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 5. § (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 szolgáltatásaiból.
A Társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési célok nélkül
szolgáló jogi személy.
A Társaság köteles pályázatot kiírni, az általa nyújtott célszerinti juttatás az évi egymillió forintot
meghaladja, kivéve, ha a törvény vagy 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.
A 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 szolgáltatásaiból.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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-3A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződésben
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
Kiemelkedően közhasznú társaság
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaságot a Pest megyei Cégbíróság Cg. 13-14-000003/36
számú 1998. június 15-i végzésével kiemelkedően közhasznú társaságnak minősítette.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Királyi Kastély múzeuma
1995. augusztus 9-i keltezéssel a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Múzeumi Osztálya a
Társaság számára "Királyi Kastély Múzeum" elnevezéssel muzeális szakgyűjtemény megalakítására
Múzeumi Működési Engedélyt adott ki, nyilvántartási szám: MK/d/84.
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.

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 tevékenység
2011. évi CLXXV. tv. 32.§
a kultúrát kedvelő közönség
kiállítás látogató szám 164.481 fő
múzeumpedagógiai foglalkozáson részt vevők száma
3.441 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Állandó kiállítások száma: 8
Időszaki kiállítások száma: 1
Múzeumi kiállítások látogatóinak száma: 164.481 fő
Ingyenes látogatók száma: 8.048 fő
Külföldi látogatók becsült száma: 63.764 fő
Múzeumi tárlatvezetések száma: 2.749
Múzeumi tevékenység árbevétele: 208.910 e Ft
Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele: 2.664 e Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma: 143 csoportban 3.441 fő
Múzeumi tárgy, kiállítási tárgyi eszköz beszerzés, restaurálás értéke: 7.476 e Ft
Múzeumi baráti kör rendezvényei: 8 alkalom
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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2.2. Kulturális tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Kulturális, közművelődési tevékenység
2011.évi CVXXV. tv. 32§
a kultúrát kedvelő közönség
9.717 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Koncertek
Saját szervezésű előadások száma: 15
Közös szervezésű előadások száma: 5
Befogadott előadások száma: 14
Saját szervezésű előadások látogató száma: 3.414 fő
Kulturális programok árbevétele: 6.090 e Ft
Gyermek előadások
Gyermek előadások száma: 10
Gyermek előadások látogató száma: 592 fő
Gyermek előadások árbevétele: 253 e Ft

2.3. Grassalkovich-kastély épület, park fenntartás, fejlesztés, üzemeltetés
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Grassalkovich-kastély épület, park fenntartás

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

nem mérhető

2011. évi CLXXV. tv. 32.§
a kultúrát kedvelő közönség

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Kastély épület tárgyévi fejlesztések ráfordítása: 6.393 e Ft
Kastély épület karbantartási költsége: 2.237 e Ft
Kastély épületgépészet karbantartási költsége: 13.249 e Ft
Kastély park fenntartási költsége: 14.076 e Ft
Működési tárgyi eszköz beszerzés: 12.987 e Ft
A főépületen elhelyezett látogatószámláló kapu 362.000 fő belépést mért a Kastély és Park területekre.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Mérleg szerinti eredmény alakulása
Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem
értéke

Mérleg szerinti eredmény
Mérleg szerinti eredmény
Összesen:

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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-58 807 Közhasznú tevékenység
6 272 Vállalkozási tevékenység
-52 535
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A saját tőke a 2014. évi mérleg szerinti eredmény összegén kívül nem változott. A jegyzett tőke a
tárgyidőszakban nem változott.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
A Társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem nem pénzbeli
szolgáltatást, ilyen címen kiadás nem keletkezett.

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző év

Ügyvezető igazgató
Ügyvezető igazgató helyettes
Felügyelő Bizottság
Összesen:

Tárgyév

10 517

10 998

6 549

6 777

3 360

3 360

20 426

21 135

A kimutatás a munkabéren kívül az alábbi juttatásokat tartalmazza:
- Ügyvezető igazgató részére: étkezési,- ajándék,- iskolakezdési utalvány, saját gépkocsi munkába járás
költségtérítése, kiküldetés költségtérítése (napidíj, utazás) kiküldetési rendelvény alapján, cégtelefon.
- Ügyvezető igazgató helyettes részére: étkezési,- ajándék utalvány, saját gépkocsi hivatali célra történő
használatának térítése kiküldetési rendelvény alapján, kiküldetés költségtérítése (napidíj, utazás)
kiküldetési rendelvény alapján, cégtelefon.
Az étkezési, ajándék és iskolakezdési utalvány mértéke, valamint a saját gépjármű munkába járás
használatára való költségtérítés egyező a Társaság alkalmazottainak e célra adott juttatások mértékével.
Kiegészítés
Az ügyvezető igazgató részére elszámolt munkabér összege tartalmazza 2014-re, az üzleti terv alapján
prémiumfeladatok teljesítése után kifizethető 3.480 e Ft prémium összegének elszámolását a passzív
időbeli elhatárolásokkal szemben, kifizetésre a mérlegkészítésig nem került sor.
Az ügyvezető igazgató részére tárgy évben nem került kifizetésre a 2013-as beszámolóban elszámolt,
passzív időbeli elhatárolások között kimutatott, a 2013. évi prémium feladatok teljesítésének esetén
kifizethető prémium 3.480 e Ft összege, a számviteli törvény alapján a beszámolóban továbbra is
elhatárolásként szerepel.
Az ügyvezető igazgató helyettes részére elszámolt munkabér összege tartalmazza 2014-re, az üzleti terv
alapján prémiumfeladat teljesítése után kifizethető 2.100 e Ft prémium összegének elszámolását a
passzív időbeli elhatárolásokkal szemben, kifizetésre a mérlegkészítésig nem került sor.
Nem került kifizetésre az ügyvezető igazgató helyettes esetében sem a 2013-as beszámolóban elszámolt,
passzív időbeli elhatárolások között kimutatott, a 2013. évi prémium feladatok teljesítése esetén
kifizethető prémium 2.100 e Ft összege, a számviteli törvény alapján a beszámolóban továbbra is az
elhatárolások között szerepel.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
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Előző év

Tárgyév

510 484

644 297

126

95
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Előző év

D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás

Tárgyév

204 396
0

217 917
0

79 072

80 510

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

226 890

345 775

H. Összes ráfordítás (kiadás)

670 410

696 832

223 918

240 364

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

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

526 844

562 321

- 159 926

-58 807

0

109

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

7. 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]
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

X

X

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
8.1.1. Műemlékvédelem, felújítás, üzemeltetés
Felújítás
A Kastélyépületen két nagyobb volumenű beruházás jellegű munka történt, a 7-8 épületszárny,
valamint a nyári lovarda területeken.
7-8-a szárny
A tavalyi évben elkészült a Gödöllői Királyi Kastély 7-es és 8-as épületszárnyában lévő falképek,
díszítőfestések jelenlegi állapotának felmérése, kutatása, a restaurálási tervhez szükséges információk
összegyűjtése. Az eredmények alapján a restaurátori engedélyezési terv elkészítése. A restaurálási
engedélyezési tervhez az alábbi helyszíni vizsgálódást és dokumentálást végezték el:
A helyiségekben lévő falképek állapotának előzetes helyszíni vizsgálata.
Részletes fotódokumentáció a kutatandó helyiségekről.
Infravörös felvételek készítése a 80-as és a 104-es számú helyiségben kiválasztott festésekről.
UV-lumineszcens felvételek készítése a 80-as és a 104-es számú helyiségben kiválasztott festésekről.
A feltárt részletek és fotók alapján grafikus dokumentáció készítése.
Vakolatok és falfestések állapotának felmérése.
Falnedvesség mérése és dokumentálása a 102-es és a 104-es számú helyiségekben.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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Régészet
2014. április 22. és május 12. között a kastély egykori nyári lovardájának területén régészeti feltárást
végeztek. A tervásatás célja Grassalkovich I. Antal gróf kedvenc lováról készült ábrázolásnak,
Schimmel szobrának a felkutatása volt. A munka kezdetén összesen öt kutatóárkot húztak. A szondázás
negatív eredményeit követően a kutatóárkok közötti területet 20 cm mélységben gépi munkával
lehumuszolták, hogy a kutatást a modern kori bolygatások által érintett területre szűkítsék. Miután a
teljes vizsgált felületen lementek a barokk rétegig, valamint helyenként a bolygatatlan altalajig, s a
modern kori beásásokat szintén megvizsgálták, kijelenthető, hogy a keresett szobor a megvizsgált 320
m2-en nem volt megtalálható. A kézi bontás és a fémdetektoros vizsgálat során számtalan fém alkatrész
és szerszám mellett tiszti szövet váll-lapot, szovjet kitűzőt (sarló-kalapács, vörös csillag), néhány
ruhagombot és egy ép, üveg tintatartót találtunk. Az ásatás legfőbb eredménye azonban az a korábban
ismeretlen, az összenyitott, humuszolt felületen jelentkező, 17 méter hosszúságban megfigyelt,
homokos alapozású, sóderes borítású Grassalkovich kori bélyeges téglákból kirakott, közel 6 méter
szélességű út volt.
Technikai fejlesztések
Informatikai rendszer
Az informatikai hálózat bővítésében elsődleges szempontként az egyes rendezvények kiszolgálását
segítő WiFi hálózat koncepciójának kialakítása, illetve megvalósítása szerepelt. A rendszer részeként a
Barokk színházban kettő, a lovarda nagytermében négy fix telepítésű AP (Access Point) került
felszerelésre, amely a színházban 600 Mbps, míg a lovardában 1,2 Gbps maximális hozzáférési
kapacitást biztosít. További AP-ok állnak rendelkezésre az eseti igények kiszolgálásához, így az
előkészített hálózaton lehetőség van a Díszterem, a Salla Terrena a Díszudvar, a Schimmelhof és a
szekció termek rövid időn belüli ellátására.
Megkezdődött a munkaállomások cseréje, különös tekintettel arra, hogy az egyre gyakrabban
megkövetelt adatszolgáltatási, bevallási követelmények teljesítését csak megfelelő képességű és
teljesítményű munkaállomások segítségével lehet teljesíteni.
A múzeumi csoport részére új nyilvántartó rendszer került bevezetésre a megfelelő kapacitású szerver
és a rajta futó szoftver (HunTéka) rendszerbe állításával.
A szerverek tároló kapacitásának növelése is megtörtént, így a legnagyobb kihasználtsággal működő
szerver tároló kapacitása az eredeti ötszörösére növekedett.
Az informatikai hálózat külső kapcsolata (internet elérés) a korábbi 3 darab ADSL összeköttetésről egy
25 Mbps sebességű, szimmetrikus, távfelügyelt optikai kábelen üzemelő összeköttetésre került
átterhelésre. A szolgáltatóval kötött megállapodás alapján, reális többlet díj megfizetésével, kihasználva a külső és a belső hálózatban lévő kapacitásokat és képességeket -, a sávszélesség
bármikor, néhány órán belül, - akár néhány napos időre is -, 150 Mbps-ra növelhető, illetve több,
egyidejű, párhuzamosan működő virtuális kapcsolat konfigurálására is lehetőség van, ahol az egyes
összeköttetések sávszélessége külön állítható be. A belső hálózat képes ezeket az összeköttetéseket
elkülönítetten kezelni, így egy időben futó események részére "önálló" internet hozzáférést biztosítani,
akár a WiFi hálózat bevonásával is.
Az informatika hálózat, amely a biztonságtechnikai, az épületfelügyeleti rendszerek, valamint a
rendezvények részére is biztosít kapacitásokat, illetve a hálózaton működő eszközpark (szerverek,
nyomtatók, szkennerek, munkaállomások, stb.) és a rendszerek (jegyértékesítés, ajándéktárgy
értékesítés és kávézó, video promóciós és bemutató eszközök, web adminisztráció, levelező rendszer,
stb.) összetettsége mindenképpen igényelné, hogy az informatikai rendszer üzemeltetésének ellátására
főállású szakképzett munkaerő álljon rendelkezésre. Ezeket a feladatokat résztevékenységben ellátó
munkavállaló 2014. májusában felmondott, így a fenti feladatokra azóta sem áll rendelkezésre
megfelelő kapacitás.
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Folytatódott a biztonsági rendszerek koncentrációja és szakaszos cseréje, korszerűsítése. Új kamerák
telepítése, kis kapacitású video eszközök cseréje és a hálózat homogenizálása valósult meg a korábban
kialakított koncepció megvalósítása érdekében. A rendszer belső biztonsága és az eszközök védelme
érdekében az eszközpark biztonságos és megfelelő üzemi paraméterek betartására alkalmas elhelyezése
is folytatódott.
Az időszaki kiállítások védelmére egy olyan elsősorban rádiófrekvenciás kommunikációra kialakított
központi rendszer telepítése valósult meg, ami a sokféle feladatra kialakított érzékelő eszközpark
(üvegtörés-, mozgás-, benyúlás-, rezgés-, elmozdulás érzékelés, zónavédelem, terület védelem, ablak-,
ajtónyitás érzékelés, stb.) következtében rugalmasan képes követni az időszaki kiállítások változó
biztonsági igényeit a kiállított tárgyak megfelelő védelme érdekében.
A rádiós kommunikáció lehetővé teszi a személyvédelmi feladatok ellátását is, így a lefedett területen a
teremőrök jelzést tudnak adni a biztonsági szolgálatnak.
A rendszer képessége lehetővé teszi vezetékes kapcsolat alkalmazását, így a viszonylag állandó helyen
elhelyezett kiállítási tárgyak védelme is könnyen megoldható. A rendszer kiválasztása a bővíthetőség és
a megfelelő kapacitás szempontjai alapján történt, így tervezett további területek bevonása a fenti
feladatok ellátására, de a rendszer olyan érzékelők kezelését is biztosítja, amelyek segítségével
hőmérséklet, páratartalom és hasonló jellemzők folyamatos adatgyűjtésére is lehetőséget ad, valamint a
rendszer programozhatósága biztosítja riasztás kiadását a beállított határértékek átlépése esetén.
A nagy értékű és pótolhatatlan történelmi dokumentumok biztonságos tárolása érdekében beszerzésre
került egy, a dokumentumok befogadására alkalmas méretű, kettős zárrendszerrel ellátott tűzálló
páncélszekrény (mely 60 perc ideig képes megvédeni a benne tárolt dokumentumokat, akár 1000 °C
hőmérsékletű tűz esetén is). A páncélszekrény elhelyezésére, valamint a dokumentumok biztonságos
kezelésére és feldolgozására alkalmas helyiségek kialakítása és a biztonsági rendszerbe kapcsolása
folyamatban van.
Fejlesztési kiadások alakulás
- 7-8 szárny faanyag és kőanyag állapotfelmérése
- Nyári lovarda régészeti feltárás
- Főhomlokzat erkélylemezének rekonstrukciója - tervezői költségvetés
- Díszudvar helyreállítás díszburkolat javítása - tervezői költségvetés
- Kastélyépület, vezetékes rendszerek, biztonságtechnika fejlesztése
- Kerítés-szakaszok felújítása, ebből
- V-ös kapu környezete - Ady E. sétány - tervezői költségvetés
- geodéziai felmérés a kerítés-szakaszok felújításához
- Ady E. sétány-Martinovich u. kerítés kiviteli terv alapján költségvetés

3.755 e Ft
1.750 e Ft
42 e Ft
126 e Ft
355 e Ft
42 e Ft
210 e Ft
113 e Ft

A fejlesztési kiadásokat - 6.393 e Ft - saját árbevételi forrásaiból finanszírozta a Társaság
Karbantartás
A 2014. évben a nagy rendszerek (hűtés, fűtés, áramellátás, épület, épületfelügyelet, biztonságtechnika,
stb.) karbantartása pályázati eljárásban kiválasztott szerződött partnerek segítségével valósult meg. A
folyamatos és rendszeres ellenőrzéseknek és az eseti hibák azonnali kezelésének köszönhetően a
rendszerek rendelkezésre állása megfelelő volt, meghibásodásból adódó rendkívüli esemény miatt nem
volt szükség kényszer intézkedésre.
A kisebb volumenű munkálatokat, mint a fűtési rendszer légtelenítése, fűtőközeg utántöltése,
meghibásodott szerelvények és szivattyúk cseréje, illetve javítása, stb., valamint az egyéb
épületgépészeti hibaelhárítások (víz- és elektromos hálózatban keletkezett kisebb zavarok elhárítása,
stb.) többségében saját munkaerő ráfordítással sikerült elvégezni.
Az épület együttes külső-, belső karbantartási tevékenységének ellátása érdekében egy számos
szakterületet átfogó karbantartási keret szerződés került megkötésre, ami lehetővé teszi azonnali, illetve
tervezett beavatkozást igénylő karbantartási, állagmegóvási feladatok elvégzését is.
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A 2014. augusztus 1.-i hajnali viharban az épületegyüttes közelében villámcsapás történt, aminek
indukciós feszültséglökése következtében súlyos károk keletkeztek egyes elektronikai rendszereknek a
villámcsapás közelében szerelt eszközeiben.
Részlegesen rongálódtak az informatikai hálózat egyes munkaállomásai, valamint azok a switch portok,
amelyekhez a feszültség lökés által érintett területeken futó vezetékek csatlakoztak. Meghibásodott a
telefon alközpont néhány csatlakozó kártyája is.
Károk keletkeztek a video megfigyelő rendszerben, néhány kamera valamint egy 32 csatornás rögzítő
eszköz vált használhatatlanná.
Az egyik fűtőkazán vezérlő paneljében, valamint két épület felügyeleti rendszerben is keletkeztek
károk.
A legnagyobb mértékű rongálódás a főépület CLT4-es tűzjelző rendszerében keletkezett, számos füstés egyéb érzékelő rongálódott meg.
A károk gyors behatárolásával, valamint, - elsősorban a biztonsági szempontból (tűz- és
vagyonvédelem) kiemelt területek vonatkozásában -, a szükséges erőforrás átcsoportosítások szervezeti
intézkedések megtörténtek, majd a károk pontos felmérését követően megkezdődtek a sérült eszközök
és rendszerek pótlását, javítását szolgáló intézkedések.
A pótlások mellett kezdetét vette a rendszer olyan mértékű felülvizsgálata, amely a hasonló események
következményeiből származó kockázatok minimalizálását tűzte ki célul. A felülvizsgálat
eredményeként lépések történtek a kiemelt védelmet igénylő, elsősorban biztonságtechnikai, illetve
informatikai rendszerek túlfeszültség védelmét ellátó lokális eszközök beszerzésére és beépítésére. A
hálózat kiterjedtségére tekintettel a védelmi eszközök és feladatok kialakítása folyamatosan történt.
Az egyes rendszerek helyreállításánál fontos szempontként került figyelembe vételre az, hogy a
helyreállítás során van-e mód a rendszer esetleges korszerűsítésére, integrálására. Ennek megfelelően a
gázérzékelő rendszer leválasztásra került a tűzjelző rendszerről, miután kiderült, hogy a tűzjelző
rendszer egyik tápegységének hibája következtében vált működés képtelenné a gázérzékelő rendszer. A
színház épületfelügyeleti rendszerének helyreállítása helyett minimális többletköltség ráfordítással a
színházi épületgépészeti berendezések a lovardai épületfelügyeleti rendszer kezelésébe kerültek, így a
két terület épületfelügyeleti rendszerei egységes platformról kezelhetők.
Kiállítás - múzeumi tér
Évről-évre visszatérő feladat az állandó kiállítás termeinek januári-februári karbantartása. Ez a
szakipari munkákon (tisztasági festések, parketták karbantartása, aranyozások javítása és pótlása stb.)
kívül mintegy 200 db tárgy tisztítását, állagmegóvó kezelését jelenti. Idén év elején is sikerült elvégezni
az épület legszükségesebb karbantartási munkáit.
Az év közben nagy igénybevételnek kitett műemlék táblás-parketta jelentős része közel 150 éves, a
királyi időszakból való, csak a hiányzó, vagy menthetetlenül tönkrement részeit pótolták új táblákkal az
1995-ben kezdődött felújítások során. Az évi közel 170 ezer látogató terhétől megsüllyedt, meglazult,
vagy szétszáradt darabok javítása és a kipergett tömítőanyag pótlása után felület új viaszréteget kap,
amelyet száradás után felpolíroznak.
A parkettákat a látogatói útvonalon szőnyegek védik, amelyek azonban az évek során egyre jobban
elhasználódnak, így cseréjük évente, szakaszonként történik.
Az állandó kiállítás műtárgyvédelmi feltételei általánosságban jónak mondhatók. A fűtési időszakban a
kiállítóterek páratartalma a szobákban elhelyezett légnedvesítő készülékekkel szabályozott.
Biztonság, vagyonvédelem
A múzeumi kiállítások védelme jó, az enteriőrök minden teremben mozgásérzékelővel, füstérzékelővel,
több helyen zónaérzékelővel vannak felszerelve, a termekben videokamera van, a vitrineket
nyitásérzékelővel láttuk el.
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támadásjelző rendszer működik, mely a teremőrök és a biztonsági őrség közötti azonnali kapcsolatot
képes megteremteni.
A múzeumi irodák és a raktárak szintén riasztóval védettek.
A Kastély teljes épülete az előírások szerinti tűzrendészeti felszereléssel ellátott, melyek állapotát a
Tűzoltóság - az előírásoknak megfelelően - rendszeresen ellenőrzi.

8.1.2. Természetvédelmi feladatok, park fenntartás
A kastélypark fenntartására, egész éves karbantartására, kertészeti munkálatokra 27.077 e Ft-ot fordított
a Társaság, ebből 7.900 e Ft Gödöllő Város Önkormányzata által térítés nélküli szolgáltatás formájában
biztosított támogatás. A felső kertben az alábbi kertészeti munkák kerültek elvégzésre:
A felújított területen:
- fű-és szegélynyírás
- évelők, cserjék kapálása, gyomlálása
- egynyári ágyások beültetése
- gyep, évelők, cserjék, örökzöldek komplex növényvédelme
- új telepítésű fák öntözése
- évelők pótlása tavasszal és ősszel
- sétautak, díszburkolatok gyomirtása, takarítása
- évelőágyak őszi takarítása
- tulipánhagymák pótlása
- fasor cseréje baktérium fertőzés miatt
- lombgyűjtés
- csúszásmentesítés
- öntözőrendszer karbantartás
- gyep és fiatal fák műtrágyázása
A nem felújított területen:
- fűnyírás
- kaszálás
- faápolás, fagyöngymentesítés
- jégkár elhárítás a sérült fákon
- idős gesztenyék, platánok és örökzöldek komplex növényvédelme
- ritkítás, bozótirtás
A kastély parkjának felújítása során, 2009 őszén beültetésre került 98 db piros virágú gesztenye, mely a
konyhaszárny falánál fasort alkot az eredeti Erzsébet gesztenye-fasor helyén.
2012-ben azt tapasztaltuk a fasorban, hogy a fák nem megfelelően fejlődnek, bizonyos fák idő előtt
kezdik lombjukat hullatni, 2013 tavaszán a fasorban néhány fa már ki sem hajtott vagy bimbós
állapotban elhalt, majd egyes egyedek törzsén megjelent egy barnás folyás. Társaságunk ekkor egy
külső független szakértőt kért fel a tünetek beazonosítása céljából, megerősítésül bakteriológiai
laboratóriumi vizsgálatot is elvégeztettünk, mely nyárra kimutatta, hogy a fák nagy részének - csak a
vadgesztenyefákat fertőző - baktériumos betegsége van (Pseudomonas syringae pv. aesculi).
A park fáinak megmentését célzó egyeztetésbe vezető hazai szakembereket, az illetékes hatóságokat is
bevontuk, valamint a park tervezőit és kivitelezőjét is. A Társaság felügyelő bizottságát, valamint a
tulajdonosi képviselőket is tájékoztattuk a helyzetről. A legtöbb szakértő egyetértett abban, hogy a
leghatékonyabb megoldás a fasor kivágása és cseréje. 22 db fa, melynek állapota a legkritikusabb és
menthetetlen volt, kivágása még 2013 novemberében megtörtént.
2014 tavaszán a megmaradt 76 fa mindegyike kihajtott, ezért, úgy döntöttünk, hogy történeti,
természetvédelmi szempontokat is szem előtt tartva a fasor megmaradt fáit kezeljük és a vegetációs
időszak folyamán fokozottan figyeljük a fák állapotának változásait, úgy, hogy a továbbterjedést is
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hogy a betegség továbbra is jelen van a fasorban.
Fentiekre tekintettel a kastélypark egészségének megőrzése érdekében, valamint a város zöldfelületi
egészségének fenntartása érdekében a piros virágú gesztenyefákat "lecseréltük". A teljes fasort
helyreállítva 98 db Tilia x Europea 'Pallida', király vagy császár hárs ültetésére került sor ez év
novemberének harmadik hetében.
A telepített fafaj (hárs) jelenlegi ismereteink szerint ellenálló a gesztenyesorban kimutatott károsítóval
szemben, ugyanakkor a hasonló jellegű történeti kertekben fasorként a múltban és napjainkban is
gyakran használták, használják allék, fasorok kialakítására, melyek hazánk több kastélyparkjában és
települések közterein ma is megtalálhatóak.
A munkálatok 5.670 e Ft-ba kerültek.
A Gödöllői Királyi Kastély valamennyi munkatársa elkötelezett a környezet és a természeti értékek
védelme mellett. A történeti szempontokat maximálisan figyelembe vettük és vesszük, és arra
törekszünk, hogy ezt az a kastély parkjának fenntartása és az üzemeltetés során érvényre is juttassuk.

8.1.3. Múzeum szakmai tevékenysége
Múzeum szakmai tevékenység
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő múzeum a gazdag
történelmi hagyományokkal rendelkező, stílusteremtő gödöllői kastélyépület történetének tárgyi
emlékeit kutatja, gyűjti, hagyományait megőrzi az utókor számára és teszi közkinccsé. Az elmúlt közel
húsz esztendő alatt több százas darabszámú tárgyi gyűjtemény, valamint tizenkétezer darabot
meghaladó dokumentum és fotó gyűlt össze, amelyek a gyűjtemény alapját alkotják.
1996 és 2001 között több szakaszban, a felújítás előrehaladásának 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 kölcsönadott 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 király-képek másolataival és a meg nem maradtak rekonstrukciójával. A XVIII. századi
francia kertből egyedüliként helyreállított épület külön tárlatvezetéssel tekinthető meg, illetve a kastély
nagy családi rendezvényein (pl. Ibolya Nap, Vadásznap) ingyenesen, egyénileg is látogatható. 2010
nyarán nyílt meg a kastély Erzsébet-előkertje alatt elhelyezkedő egykori Horthy-bunkerben berendezett
kiállítás, 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 a kastély XX. századi történetét mutatja be a 2011-es EU-elnökség kastélybéli
emlékeivel bezárólag. A kiállítási teremsor mellett helyezkedik el, tekinthető meg az ún. Habsburgképgaléria.
2012 nyarán nyílt a kastély legújabb állandó kiállítása, amely a Királyi és főúri lovaskultúra címet
viseli. A Barokk istálló felett elhelyezkedő 8, falfestésekkel szépen dekorált szobában, 8 különböző
téma (pl. dámalovaglás, falkavadászatok) jellegzetességeit mutatjuk be az érdeklődőknek.
A kastélymúzeum látogatóinak száma 2014-ben összesen 164.481 fő volt. Ebből fizető látogató
156.433 fő, ingyenes lehetőséggel élő látogatók száma 8.048 fő, kedvezményes jegyet vásárlók száma
44.873 fő, a külföldi látogatók száma 63.764 fő volt.
Négy főállású tárlatvezetőnk, valamint a mintegy 25 főnyi vizsgázott, külsős tárlatvezető összesen
2.749 tárlatvezetést tartott, melyeken 82.470 fő vett részt.
Társaságunk 8 középiskolával rendelkezik közösségi szolgálat keretében végzendő önkéntes
tevékenységre vonatkozó együttműködési megállapodással. 2014-ben összesen 109 diák érkezett
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múzeumi térben segítették a múzeumi munkatársak tevékenységét vendégirányításban, teremőrzésben,
ruhatárosi feladatok ellátásában.
Gyűjteményi munka
A Gödöllői Királyi Kastély múzeumi gyűjteménye a 2014-es esztendő során is jelentős, szép
műtárgyakkal gyarapodott. Az év elején sikerült megvásárolnunk egy Erzsébet királynét ábrázoló 46
cm magas, biszkvit szobrot. A szobrot a neves szobrász, Hermann Klotz készítette 1906-ban Bécsben.
A szobor fontos darabja a magyarországi Erzsébet-kultusznak, hiszen e kisplasztika alapján készíttette
báró Nopcsa Ferenc, gróf Festetics Mária és Ferenczy Ida az egészalakos Erzsébet-szobrot a budapesti
Örökimádás-templom számára.
Tavasszal árverésen vásároltunk több Ferenc József ábrázolást (2 db litográfia, 1-1 acélmetszet és
színes kőnyomat, amelyeket a május végén nyíló időszaki kiállításunkon már be is mutattunk a
közönségnek. Több képeslapot és korabeli fényképet is vásároltunk, melyek közül a Deák Ferencről az
1870-es évek fordulóján készített portré érdemes leginkább a kiemelésre. Bútorgyűjteményünket is
értékes, ritka darabbal bővítettük: egy XIX. század végi, bécsi neobarokk etazsert (falipolc,
polcállvány) vásároltunk. A több mindenre is használható, enteriőrben is jól mutató bútordarab ritkaság
a műkereskedésekben is. A gyűjtemény ajándékozás útján is értékes tárgyakkal gyarapodott, itt
elsősorban egy XIX. század utolsó harmadából származó, eredeti keretében lévő neobarokk tükröt kell
említeni.
Nyilvántartás
Nyilvántartásaink a legtöbb törzsgyűjteményi rész tekintetében alapszintűek, naprakészek, a tárgyi és
iparművészeti gyűjtemény egy része, illetve a könyvtár szinte teljes állománya leltározott. A
tárgyfotózás a bekerüléssel egyidejű és folyamatos. Mutatórendszer nem készült, kialakítása
megkezdődött, a teljes gyűjteményi anyag számítógépre vitelével egyidejűleg az elkövetkező évek
feladata lesz. Az átállással a visszakereshetőség és a kutathatóság ugrásszerűen fejlődik majd, és javul a
gyűjtemények közötti információcsere. A tárgyak jelenlegi (pl. restaurálás, kölcsönzés stb.) "története"
is jól követhető lesz.
Mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogy nagy szükség van a számítógépes múzeumi
nyilvántartás bevezetésére. A múzeumi nyilvántartó-program beszerzésére régóta próbáltunk megoldást
találni. Az elmúlt években több rendszert is megtekintettünk. Egy részükkel szakmai kifogások
merültek fel, pl. nincs összhangban az országos és nemzetközi adatbázisokkal, korszerűtlen (Lapoda,
MuNyir, Monari) másrészük európai színvonalú, de megfizethetetlen volt (MuseumPlus). A múzeumi
kollégákkal, a műszaki főosztályvezetővel egyeztetve az általunk megismert egyetlen olyan program,
amely a szakmai feladatainknak megfelelne, ugyanakkor árban sem elérhetetlen, a Monguz Kft.
szoftvere, a HunTéka.
A Monguz Kft. igen komoly referenciákkal rendelkezik: a Petőfi Irodalmi Múzeumban már
akkreditálták, ezt a rendszert használják a Szent István Egyetem könyvtárában, jelenleg folyik a
bevezetése az Magyar Nemzeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, és európai
tapasztalatokkal is rendelkeznek. Tekintve, hogy a szakmai felügyeletünket ellátó Magyar Nemzeti
Múzeumban is ezt fogják használni, ez is a program bevezetése mellett szólt, melyet 2013
decemberében megrendeltünk. Telepítésére, a rendszer használatáról szóló első, bevezető oktatásra
2014-ben került sor. A Monguz Kft.-vel szakembereivel folyamatos a kapcsolattartás, a felmerülő
kérdéseket, a kért kiegészítéseket, a nyilvántartó rendszer "testre szabását" megfelelő módon ellátják.
Tavaly év végére, új szervergép vásárlásával megvalósult minden számítástechnikai igény összeállítása,
így február elején sor kerülhetett a második oktatási alkalomra, az időközben felmerült kérdések
tisztázására. Ennek alapján megkezdődött a műtárgyállomány szisztematikus számítógéppel történő
leltározása, elsőként a meglévő leltárkönyvek, valamint a letéti napló számítógépes rendszerbe vitelét.
Természetesen a számítógépes leltározáskor, a múzeumi törvényi előírásoknak megfelelően az egyes
leltárkönyveket (pl. iparművészeti, történeti tárgyi és dokumentációs anyag) folyamatosan tollal is
töltenünk kell.
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évi, 2016-ra is áthúzódó feladataink egyik legfontosabb részét képezi. Ebben az esetben a
munkafolyamat a későbbi kutatás megkönnyítése érdekében kiegészül az archív levelek
beszkennelésével is.
Gyűjteményrendezés, revíziók, kölcsönzések, letétek
A számviteli törvény rendelkezései szerint és alapján a Társaság minden év végén teljes idegen
tulajdoni leltárt készít. Ez múzeumi vonatkozásban gyakorlatilag egy évenként ismétlődő gyűjteményi
revíziót takar a letéti anyag tekintetében. Ez több mint húsz különböző tulajdonost és több mint 600
egyedi darabot jelent. A tavalyi év végén, az idei év elején lejárt fontos letéti szerződések
meghosszabbítása megtörtént, illetve folyamatban van. Előzetesen időpont-egyeztetést követően
rendszeresen fogadjuk a különböző kölcsönző intézmények műtárgyrevízió alkalmából a kastélyba
érkező kollégáit.
2014. évi időszaki kiállításunkra (címe: „Ferenc József, a rendíthetetlen”) saját gyűjteményi anyagunk
mellé ismét több különleges tárgyat kölcsönöztünk (pl. Corvina az OSZK-ból) a budapesti nagy
közgyűjteményekből, illetve Bécsből.
Adattári munka
Az adattár gyarapítása folyamatos, nyilvántartása alapszintű. Jelenleg tematikus rendszerben, múzeumi
dobozokban tároljuk az anyagot, ami némileg kutathatóbbá és áttekinthetőbbé teszi. Ennél részletesebb
mutatórendszer nem készült. Az állomány számítógépre vitele ebben a gyűjteményben lesz a
legnagyobb feladat, amely azonban nagymértékben segíti majd a visszakereshetőséget.
Könyvtár
A múzeumi könyvtári gyűjtemény az elmúlt évben vásárlás útján 37 darabbal, míg ajándékozás,
kiadványcsere és tiszteletpéldány útján 26 darabbal gyarapodott.
Restaurálás, műtárgyvédelem
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.
NKA-pályázat segítségével, önrész biztosítása mellett sikerült befejeznünk Zichy Mihály: Erzsébet
királyné Deák Ferenc ravatalánál című híres festményének restaurálását. A festmény a Magyar Nemzeti
Múzeum tulajdonában és letétjeként van a kastélyban. A monumentális méretű alkotás helyreállításának
II. ütemében a kép eredeti díszkeretének pótlása és helyszíni szerelése zajlott. Zichy eredetileg
reneszánsz stílusú, dúsan aranyozott, oltárszerű építménybe ágyazott díszkeretet tervezett, ám ennek
csak egyszerűsített változata készült el, és az idők során nyoma veszett. A gödöllői fölállításhoz a
Magyar Nemzeti Múzeuménál jóval kisebb belmagasság és szűkebb tér - és persze anyagi
megfontolások - miatt ennek csak tovább egyszerűsített újbóli megvalósítása jöhetett szóba, de olyan
formán, hogy a kép mégis megfelelő hangsúlyt és kiemelést kapjon. A hársfából készült, profilozott,
aranymetál keret elkészítése nem csak a méret, hanem a felső íves záródás kialakítása miatt is igazi
kihívás volt. Az elkészült festményt hengerre tekerve, a hatalmas kereteket pedig darabokra szedve
szállították a kiállító terembe, ahol egész napos munkával feszítették újra, majd díszkeretbe szerelve a
kiállítótér falára került. A festmény 2014 februárjától a kastély állandó kiállításán szerepel, a Habsburgképgaléria bevezető termét díszíti, 70 év után ismét nyilvánosan megtekinthető.
Tudományos tevékenység
Múzeumi kiadványok
Ferenc József, a rendíthetetlen c. időszaki kiállításunkhoz katalógust is megjelentettünk. A 48 oldalas
katalógus szerkezete a kiállításét tükrözi: minden terem témáját egy-egy fejezet fejti ki részletesen. A
tanulmányokat a kastély történész-muzeológusai, a múzeumi osztály munkatársai írták. A katalógust 52
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darabjaival. Ezek közül a legérdekesebbekről részletes leírás is készült. A kötetet műtárgyjegyzék zárja.
Tavaly december elejére készült el a kastély történetét, látnivalóit bemutató négynyelvű (magyar, angol,
német, francia) 183 oldalas album (Faludi Ildikó: A gödöllői kastély), amely az 1998-ban megjelent
kiadványunk második, bővített, átdolgozott változata.
Konferenciák
Rendszeresen részt vesz a Társaság a különböző múzeumok, szakmai egyesületek, társaságok által egyegy meghatározott témakörben meghirdetett továbbképzésein, konferenciáin (pl. a Pulszky Társaság, a
MAMUTT, s az MVMSZ által szervezett konferenciák), szakmai napjain. Tavaly a múzeumi osztály
munkatársai összesen 37 hazai és nemzetközi konferencianapot használtak fel. Ezek mellett a Társaság
munkatársai turisztikai, gazdasági, pályázati és munkaügyi témában szervezett konferenciákon vettek
részt.
A kastély is rendszeresen, szívesen ad helyszínt rangos szakmai konferenciáknak, melyeket a Barokk
színházban, a Díszteremben, és a Lovardában is színvonalasan meg tud rendezni.
2014. április 09-11. között került megrendezésre a varsói királyi kastélyban Lengyelországban
művészettörténészi konferencia, melyen a Társaság múzeumi osztályvezetője vett részt.
A Társaság ügyvezető igazgatóhelyettese 2014. május 20-21-én vett részt az Európai Királyi
Rezidenciák (ARRE) akadálymentesítés témában tartott sintra-i (Portugália) konferenciáján, ahol
előadást is tartott.
A Társaság ügyvezető igazgatója 2014. május 22-23-án részt vett az Európai Királyi Rezidenciák
(ARRE) mafra-i (Portugália) közgyűlésén, mely előtt átvehette a kastély által elnyert FIABCI
Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíjat Luxemburgban. Az közgyűlésen a szervezet 2014-2016-os
programjának keretei kerültek elfogadásra, új tag felvételéről született döntés, elfogadásra került a az
éves beszámoló, valamint a lehetséges pályázatok (Erasmus Plus - Creative Europe) is megtárgyalásra
kerültek.
2014. szeptember 23-án közös, egész napos múzeum szakmai konferenciát tartott Társaságunk a
Gödöllői Városi Múzeummal a két intézmény I. világháború témájú kiállításaihoz kapcsolódóan. A
Barokk színházban tartott előadásokat követően a részvevőknek lehetőségük volt szakvezetés keretében
megtekinteni a Gödöllői Királyi Kastély Ferenc József, a rendíthetetlen, valamint a Gödöllői Városi
Múzeum "Adj király katonát" című időszaki kiállítását.
A múzeumi osztályvezető részvételével 2014. október 07-11. között került megtartásra Compiegne-ben
(Franciaország) az Európai Királyi Rezidenciák (ARRE) és a Történelmi Házak Múzeumai Nemzetközi
Bizottságának (ICOM DEMHIST) közös konferenciája autentikus konzerválás, megőrzés, felújítás
témában.
A Társaság ügyvezető igazgatója és helyettese 2014. október 09-10-én képviselte a Társaságot a
Bécsben megrendezett, „A történelmi épületek használata, hasznosítása és fenntartása – 3. európai
konferencián”, melynek kiemelt témája volt a különleges igényű, vagy fogyatékkal élő látogatók
kiszolgálása, az akadálymentesítés.
2014. október 20-21-én került megrendezésre Bécsben a nemzetközi Sisi-út éves közgyűlése, melyen a
Társaság ügyvezető igazgató helyettese vett részt, és amelyen a szervezet 2015-ös aktivitásai kerültek
elfogadásra.
Kutatónapok
Az elmúlt év során 43 kutató-, illetve gyűjtőnapot használtunk fel, főként más múzeumok
gyűjteményeiben történő adatgyűjtésre, tavalyi időszaki kiállításunkkal kapcsolatos kutatómunkára,
előkészítésére, műtárgyszemléken, árveréseken való részvételre. Idei kutatónapjainkat elsősorban
restaurálással, műtárgyvásárlással kapcsolatos helyszíni szemléken és zsűriken való részvételre
használjuk fel. Ezt egészítik majd ki a gyűjteményi anyag feldolgozása során felmerülő kérdések,
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könyvtári kutatások.
Kutatószolgálat
2014-ban 21 kutató vette igénybe kutatószolgálatunkat, személyesen kérve segítséget különböző
szakmai kérdésekben. Nagyobbrészt szakdolgozatokhoz és évfolyamdolgozatokhoz anyagot gyűjtő
diákok, kisebb részben más intézmények kutatói, oktatói, illetve külsős tárlatvezetőink, s a Baráti
Egyesület tagjai. A hazai és külföldi kutatók egyre növekvő számban kérnek adatokat, információkat emailben és a honlapunkon keresztül. Hetente több ilyen kérés is érkezik a múzeumi osztály
munkatársaihoz. A meglévő adattári állomány számítógépre vitelekor, s a tárgyszavak megalkotásánál
arra is érdemes lesz odafigyelnünk, hogy pár év múlva a kutatószolgálat jó része virtuális módon
történik majd.
Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység
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 kiállítás:
- I. Ferenc József, a rendíthetetlen (2014. május 30 - szeptember 28.)
A Gödöllő városa által 2014-re meghirdetett tematikus esztendőhöz kapcsolódóan a gödöllői kastélyban
Ferenc Józsefről rendeztünk kiállítást, Ferenc József, a rendíthetetlen címmel. A tárlaton központi
elemként azt a folyamatot mutattuk be, miként változott a magyarok Ferenc József-képe, a
császár/király személyének megítélése hosszú uralkodása folyamán, s milyen szerepet játszott ebben a
folyamatban a szeretett társ, Erzsébet.
Erzsébet királyné verseiben Titániának nevezte magát, Shakespeare Szentivánéji álom című darabjának
tündérkirálynője után. A Gödöllői Királyi Kastélyban 2008-tól Titánia lovagjai címmel kiállítás-sorozat
keretében mutattuk be a hozzá közelálló férfiakat. Elsőként a rá leginkább hasonlító, szellemi örökségét
továbbvivő fiának állítottunk emléket Rudolf, a reményvesztett imádó című tárlatunk 2008-ban nyílt
meg, a trónörökös születésének 150. évfordulóján. 2009-ben a második lovag "A lángoló zseni", gróf
Andrássy Gyula volt. Andrássy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ezredese, diplomata és
világfi, aki Deák Ferenc mellett az osztrák-magyar kiegyezés létrehozója, a 19. század egyik
legjelentősebb magyar politikusa volt. A harmadik lovag 2014-ben a férj, Ferenc József osztrák császár
és magyar király. Ezzel a kiállítással kapcsolódtuk az idei központi centenáriumi évhez, illetve Gödöllő
városa által "A Régi Ház, 1914-2014. Kezdet és vég" címmel meghirdetett idei tematikus
programsorozathoz.
Ferenc József egész élete és hosszú uralkodása szempontjából rendkívül meghatározó a neveltetése.
Ifjúságára döntő hatással volt anyjával, Zsófia főhercegnővel való igen szoros kapcsolata. Az anyja által
választott tanárok, példaképül szolgáló személyek (elsősorban katonák) egész későbbi életére hatást
gyakoroltak. A tizenhárom éves főherceg 1843 szeptemberében járt először Magyarországon. Első
benyomásai között a tájra, a természeti környezetre vonatkozó megállapításai vannak többségben,
legalábbis fennmaradt naplója tanúsága szerint. Ezt az életszakaszt mutatta be az első terem.
Neveltetése miatt Ferenc József az 1848/49-es magyar szabadságharcban a rebellis nemzet
uralkodójával szembeni lázadását látta. 1848. december 2-án, alig 18 évesen került a Habsburg
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tükrözte. Ezt a következő kiállító teremben az uralkodó és alattvalói világának szembeállításával
érzékeltettük.
Az uralkodói látogatásokra a környékbeli településekről ezerszám özönlöttek az emberek, hogy
láthassák Ferenc Józsefet. 1857-ben a császár már feleségével, Erzsébettel jött az országba, aki már
ekkor meghódította a magyarok szívét. Később szerepet vállalt az uralkodó és a nemzet közötti
kapcsolat enyhítésében, szorosabbra fűzésében, az 1867-es kiegyezés megkötésében. A harmadik terem
tárgyai ennek a folyamatnak az állomásaiból emelték ki a legfontosabbakat.
Az 1867. június 8-i koronázás alkalmával az uralkodópár a nemzettől a gödöllői kastélyt és a környező
birtokokat kapta ajándékba. A királyi család a magyar fővároshoz közeli vadászkastélyban
felszabadultabban érezhette magát. Lóversenyeket és vadászatokat, sőt, angol mintára
falkavadászatokat is rendeztek, melyekre meghívták a magyar arisztokrácia legjelentősebb képviselőit.
Az uralkodó és Magyarország kapcsolatának alakulására, az 1849-et követő ellenérzések oldódására
ezek az 1867 utáni hosszabb-rövidebb idejű személyes tartózkodások jelentős hatással voltak. A
negyedik teremben a családra vonatkozó emlékek és a gödöllői tartózkodások dokumentumai kaptak
helyet.
Ferenc József egész életében a hadsereget tartotta legfőbb támaszának, ha tehette, személyesen vett
részt a hadgyakorlatokon. Uralkodói státuszának megőrzése és erősítése céljából fontosnak tartotta a
hagyományok megtartását, a reprezentációt. A legnagyobb terem a 19. század végi sokrétű,
megváltozott király-képnek eredt a nyomába.
Az agg uralkodó egy 19. századi illúzió foglyaként, országa és családja védelmezője szerepében lépett
háborúba Szerbiával, nem sejtve, hogy döntésével addig nem tapasztalt méretű és pusztítású világégést
indít el. A háborút jelképező tárgyak ezért csak a népeihez atyailag viszonyuló királyt és hűséges népeit
idézték meg, a világháború valóságának bemutatására - Ferenc József sajátos nézőpontját szem előtt
tartva - nem vállalkoztunk.
A tárlaton I. Ferenc József életútjának csupán egy-egy mozzanatát mutattuk be, a király és
Magyarország kapcsolatát hangsúlyoztuk. A kiállításhoz audioguide-ról meghallgatható, a termek
tematikájához kapcsolódó történet-füzér készült. A korabeli sajtóból, visszaemlékezésekből és
személyes levelekből álló összeállítás az uralkodót, mint embert hozta közel a látogatóhoz.
Az IT eszközök és interaktív elemek a kiállításba integrálva jelennek meg. A két korábbi kiállítás
mintájára teljes tárgylistát és tanulmányokat tartalmazó katalógus készült, a vendégek számára a
feliratok és magyarázó szövegek is két nyelven (angol, magyar) elérhetőek.
A kiállításba integrált múzeumpedagógiai eszközök és IT elemek segítették az érdeklődőket a téma
aktív felfedezésében. Az ifjúkort bemutató szoba gyermek méretű forgatható kockakirakó oszlopa
például négy XIX. századi fegyvernem egyenruháját jeleníti meg. A játék a terem egyik festményén
szereplő ólomkatonák stílusában készült el.
Természetesen helyet kapott néhány olyan mozgóképes dokumentum is, amely kapcsolódik Ferenc
Józsefhez, például Károly trónörökös esküvője, melyen az agg uralkodó is részt vett, vagy Ferenc
József temetésének filmfelvétele. Az tárlat a kastély Rudolf-szárnyában volt látogatható.
Egyéb múzeumi, közművelődési programok
Kastélybarátok Klubja
Kastélybarátok Klubja elnevezésű rendezvényünket tavaly nyolc alkalommal tartottuk meg - több
esetben felkért előadók részvételével - a kastély baráti köre, valamint a főállású és alkalmi
tárlatvezetőink továbbképzésére, tájékoztatására. Ezen alkalmakkor a kastély és környezetének
újdonságait mutattuk be (pl. új műtárgyak, jelentős restaurálás, elkészült a Schimmel szobor). Dr. Róka
Enikő tartott előadást Zichy Mihályról, A festő és a rajzoló címmel, míg Kaján Marianna a kastély két
világháború közötti személyzetéről végzett kutatásairól számolt be.
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(Edelény, Bódvalenke), míg december 7-én Bécsben töltöttünk egy látnivalókban gazdag (Meytenskiállítás a Savoyai-palotában, Hofburg, Kunsthistorisches Museum) napot.
Múzeumok éjszakája
2014. június 21-én immár nyolcadik alkalommal csatlakoztunk a Múzeumok Éjszakája elnevezésű
országos programhoz. Ezen az estén 19 órától ismét megnyitotta kapuit a kastély, ahol különleges
programokkal vártuk az érdeklődőket. Az este folyamán egyénileg, illetve tárlatvezetéssel is
megtekinthető volt az állandó kiállítás, valamint a Ferenc József, a rendíthetetlen c. időszaki
kiállításunk. Látogatható volt még a Horthy-bunker, míg a Barokk színházban Ferenc József, a
magánember címmel Pálinkás Patrícia tartott vetített képes előadást. A díszudvaron zenei fellépők
szórakoztatták az érdeklődőket. A kastély helyreállított romantikus tájképi kertjében 19 és 21 óra között
parktúrán vehettek részt vendégeink, melynek végén a Királydombi pavilont is megtekinthették. A
gyerekek számára kézműves foglalkozást szerveztünk, ahol koronát készíthettek a gyerekek. Végül esti
mese zárta számukra a programot.
Kulturális Örökség Napjai
A 2014. szeptember 13-14-i hétvégén a kastély ismét csatlakozott ehhez az országos programhoz. Az
érdeklődők szakvezetés keretében tekinthették meg a Ferenc József, a rendíthetetlen c. időszaki
kiállításunkat. Mindkét napon 4-4, egyenként 35-40 perces vezetést tartottak a Gödöllői Kastély
Barátainak Egyesülete e témából felkészült önkéntesei. Ezen kívül ingyenesen volt látogatható a
Királydombi pavilon, amelynek nyitva tartását szintén az önkéntesek segítségével tudtuk megoldani.
Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny
A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2014. november 22-én immár 20.
alkalommal rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, a Gödöllői Városi
Könyvtárral és a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületével közös szervezésben. A rendezvény
döntőjének ismét a kastély Barokk Színháza adott otthont, ahol 4 különböző kategóriában mérte össze
tudását a zsűri által oda bejuttatott mintegy 30 fiatal versenyző. A jubileumi rendezvényt a versenyt
követően gálaműsor zárta.
Múzeumpedagógia
2014-ben is rendszeresen fogadtunk óvodás, általános iskolás és középiskolás osztályokat a kastély
múzeumpedagógiai foglalkozásaira. A foglalkozások alapvető gondolata továbbra is az, hogy
segítségünkkel élményeken és saját tapasztalataikon keresztül szerezzenek tudást az ide érkező
gyerekek, diákok. 2014-ben 143 csoportban, összesen 3.441 fő vett részt ezeken a foglalkozásokon. A
helyi óvodákkal és iskolákkal folytatódtak az együttműködések. Új partnerintézményünk lett a gödöllői
Török Ignác Gimnázium a középiskolások kötelező közösségi szolgálatának keretében szervezett
múzeumpedagógiai programunk kapcsán. Az őszi félévben lebonyolított projekt célja egy olyan
program kidolgozása és megvalósítása volt, amely érdekessé teszi a kamaszok számára a kastélyt. Az új
ismeretek és a korábbi tapasztalatok szerint a 2014/15-ös tanévre újra átgondoltuk foglalkozásainkat. A
kínálatot újraterveztük, programjainkról aktuális leporellót adtunk ki, és az országos
múzeumpedagógiai adatbázisban is elérhetővé tettük őket. 2014. augusztus 28-án múzeumi évnyitót
tartottunk, ahová a Klebelsberg Iskolafenntartó Központtal együttműködve a Gödöllői és az Aszódi
Tankerület iskoláiból érkeztek intézményvezetők és pedagógusok. rendezvényünkön összesen 157 fő
vett részt.
A rendezvényen a Centenáriumi Emlékbizottság tevékenységét Janan Mirwais ismertette, a KLIK
részéről pedig Pánczél János tankerületi igazgató beszélt a múzeumok aktívabb oktatási használatáról,
és erre ösztönözte a pedagógusokat. A kastély és a Gödöllői Városi Múzeum programjai mellett a
látogatók standoknál ismerkedhettek meg a gödöllői és a Pest megyei muzeális intézmények
kínálatával. A Ferenc József, a rendíthetetlen c. időszaki kiállításunk megismertetésére kiemelt
figyelmet szenteltünk. A pedagógusok számára ingyenes volt a rendezvény keretében a tárlat
megtekintése audioguide készülékkel, illetve tárlatvezetéssel több csoportban.
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illetve részt vettünk a Múzeumok Majálisán, a Múzeumok Éjszakáján és a Múzeumok Őszi
Fesztiváljának rendezvénysorozatában. Az évet 2014. december 28-án Erzsébet királyné karácsonyai
elnevezésű, családi rendezvényünk zárta. Az állandó kiállításhoz gyerekeknek szóló szöveg készült az
audio guide készülékekre, amelyek gyakorlati kivitelezése további feladat.
Múzeumpedagógusunk képviselte a kastélyt az év során rendezett több múzeumpedagógus találkozón,
szakmai konzultáción, és konferencián. (pl. Pest megyei múzeumpedagógusok egyeztető találkozója
Budapesten, szakmai konzultáció Fóton, Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, Országos
Múzeumpedagógiai Konferencia).
Közönségkapcsolati tevékenység
Média, Internet
Honlap:

www.kiralyikastely.hu

Email címek:

titkarsag@kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu
marketing@kiralyikastely.hu
muzeologusok@kiralyikastely.hu

Egyéb reklámtevékenység
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2014-ben is részt vettünk a Múzeumi Világnap tiszteletére, május 17-18án a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett Múzeumi Majálison. Tavaly a Kastély sátrában
kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek, vesszőparipát, valamint koronát készíthettek
szüleikkel. A gödöllői kastélyról készített nagyméretű makettben a gyerekek játszani és fényképezkedni
is tudtak. Ezen kívül kiadványainkat árusítottuk, valamint készülő új időszaki kiállításunkat, s a kastély
kulturális rendezvényeit népszerűsítettük.
Szakmai és társadalmi kapcsolatok
Jó kapcsolatot ápolunk a nagy magyar közgyűjteményekkel. Időszaki kiállításaink előkészítésekor sok
segítséget kaptunk, rendszeresen végeztünk kutatást a Magyar Nemzeti Múzeumban, Magyar Nemzeti
Galériában, az Iparművészeti Múzeumban, Hadtörténeti Múzeumban, Országos Széchenyi
Könyvtárban stb. Az intézményekkel való szoros együttműködést az idén is szeretnénk folytatni,
többek között műtárgykölcsönzések lebonyolításánál, időszaki kiállításunk előkészítésekor, történeti
kutatások folytatása kapcsán.
Rendszeresen részt veszünk a Pulszky Társaság, a MAMUTT és Magyar Vidéki Múzeumok
Szövetségének közgyűlésein, szakmai napokon, továbbképzéseken, konferenciákon. 2006 óta a Kastély
tagja a 12 ország több mint 15 királyi kastélyát tömörítő Európai Királyi Kastélyok Szövetségének
(ARRE). A szervezeten belül többek között a versailles-i, a madridi, a schönbrunni kastéllyal közös
pályázatokon, konferenciákon, s munkaprojektekben veszünk részt. A szervezetben lévő kastélyokat
2012 februárjától fotókiállításon mutatjuk be a Gizella-szárny két földszinti helyiségében. Komoly
szakmai elismerést jelent, hogy 2013 novemberétől újabb 3 évre a kastély igazgatója a szervezet
elnökségi tagjaként dolgozik.
Díjak, elismerések
Tavaly rangos nemzetközi elismerésben részesült a Gödöllői Királyi Kastély. A műemléket a FIABCI
World Prix d`Excellence Nemzetközi Nívódíj arany kategóriás nyertesének választották. A díjat a
legsikeresebb ingatlanfejlesztések kaphatják meg, a kastély az örökségvédelem/műemléki felújítás
kategóriában lett a 2014-es pályázaton a legjobb. (A díj pontos megnevezése: FIABCI World Prix
d`Excellence World Gold Winner, Heritage (Restoration/Conservation) Category). A pályázat során a
bírálat főbb szempontjai az ingatlanfejlesztés koncepciója és eredménye, építészeti színvonala, a
kivitelezés minősége, az alkalmazott műszaki megoldások színvonala és a környezettudatos fejlesztés
voltak, emellett értékelték a fejlesztés eredményességét, valamint az ingatlanfejlesztés társadalmi
hasznosságát és jelenlegi hasznosítását is. A kastély felújításának fő célja kezdetektől az volt, hogy
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eredeti formáját, amelytől a királyi kastély egyedülálló maradt.

8.1.4. Kulturális rendezvények
Koncertek
A Gödöllői Királyi Kastély 2014-ben hasonlóan a megelőző évekhez úgy tartalmilag, mint minőségileg
jelentős kulturális eseményeket rendezett.
Az évet a már hagyományossá vált Újévi koncerttel kezdtük, amely mint idáig mindig rendkívüli
népszerűségnek örvend úgy a gödöllőiek, mint a szűkebb régióban élők körében. Február 14-én a mára
már rendkívüli népszerűségnek örvendő Bálint napi Balassi Bálint est programját rendeztük meg.
Kiváló hangulatot teremtett a Barokk Színházat zsúfolásig megtöltő közönség körében. Az év folyamán
még több olyan rendezvényünk volt, amelyek jellegüknél fogva hagyományossá váltak az idők
folyamán. Ilyen volt a Városi Fúvószenekar „Nyárbúcsúztató” koncertje, koncert Erzsébet királyné
emlékére, a Nemzetközi Hárfafesztivál, a Liszt Fesztivál, valamint az Adventi koncertek.
2014-ben 6 program emelkedett ki minőségében és népszerűségében a többi, szintén magas szintű
produkció közül. Május 4-én ismét rendkívüli koncerttel örvendeztették meg a nagyszámú
hallgatóságot Snétberger Ferenc és fiatal tanítványai. Augusztus 9-én a hagyományos Barokk napi nagy
koncerten két népszerű olasz zenész bűvölte el, a gyönyörű nyáresti hangulatban lezajlott előadással a
közönséget. A "Sorrentói szerenád"-on Denis Biancucci (zongora), Domenico Menini (tenor)
együttzenélésük különleges atmoszférájával varázsolta el a hallgatóságot és a muzsika nyelvén
közvetítették, az ún. "dolce vita", azaz "édes élet" összetéveszthetetlenül olaszos érzését. Októberben a
XIII. Liszt Fesztivál keretében Bogányi Gergely és Jávorkai Sándor adott felejthetetlen koncertet.
November 21-én a Lions Club szervezésében először lépett fel a Gödöllői Királyi Kastélyban a
világhírű Győri Balett együttese, a kiugró tehetségű táncművészek elkápráztatták a Lovardát zsúfolásig
megtöltő közönséget. December 7-én az "Adventi koncertek" keretében megvalósuló hangversenyen
ismét Bogány Gergely lépett pódiumra, de ez alkalommal két másik nemzetközi hírű zeneművész,
Kelemen Barnabás (hegedű) és Bogányi Tibor (cselló) voltak a partnerei. A 2014-es évet december 29én Lajkó Félix és Balázs János közös improvizatív műsora zárta. A minden várakozást túlszárnyaló
esten a közönség véget nem érő tetszésnyilvánítása méltó lezárása volt a kastély kulturális évének.
2014-ben is helyszínre talált a Gödöllői Kastélyban több nemzetközi zenei produkció, így a már
hagyományosnak számító III. Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál, valamint a XVI. Nemzetközi Hárfa
Fesztivál. Büszkék vagyunk rá, hogy a nálunk megfordult külföldi zenekarok és művészek nagy
megelégedéssel, és kellemes emlékeket őrizve az itt töltött időről, távoztak.
Az előző évekhez viszonyítva a koncertek és színházi előadások száma nagyjából hasonló volt. 2013ban 35-at, 2014-ben 34 előadást rendeztünk meg.
Lebonyolítási formájára nézve voltak saját szervezésű, közös szervezésű (más rendezvényszervezővel
együtt lebonyolított) és befogadott rendezvények.
2014-ben 15 saját szervezésű, közös szervezésű 5, befogadott előadás 14 volt, összesen 34 rendezvény.
Saját és a befogadott koncerteken, színházi előadáson 2013-ban 5.140 fő, 2014-ben 9.717 fő látogató
vett részt.
2014-ben a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezett kulturális programok
2014. január 11-12.
2014. február 14.
2014. március 16.
2014. március 23.
2014. március 28.
2014. április 18.
2014. április 30.
2014. május 4.

Újévi koncert
Bálint napi Balassi est
Három nővér- gyakorlatok A. P. Csehov műve alapján
Érdi Tamás jótékonysági koncertje
Kálloy Molnár Péter: A gyermek énbennem (2 előadás)
Richard Strauss emlék koncert
40 éves a gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola - jubileumi koncert
Snétberger Ferenc és tanítványai koncerje
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2014. június 7.
2014. június 13.
2014. július 5.
2014. augusztus 9.
2014. szeptember 5.
2014. szeptember 10.
2014. szeptember 21.
2014. október 1.
2014. október 10-12.
2014. október 24-26.

2014. november 16.
2014. november 21.
2014. november 26.
2014. december 5.
2014. december 6.
2014. december 7.
2014. december 12.
2014. december 13.
2014. december 29.

III. Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál
Koronázási hétvége Operett gála
Ion Bogdan Stefanescu (fuvola) és Bogdan Mihailescu (gitár) koncertje
Nyári színház - Carmina Burana
Sorrentói szerenád koncert
Részletek az Elisabeth, a Rudolf és a Szentivánéji álom című musicalekből
(az időszaki kiállítás nyitott estje keretében)
Szilasi Alex koncertje Erzsébet királyné halálának emlékére
Nyárbúcsúztató fúvós koncert a gödöllői Városi Fúvószenekarral
Talamba koncert
XVI. Nemzetközi Hárfa Fesztivál
XIII. Liszt Fesztivál
október 24. Liszt - egyházi kórusművek
október 25. Bogányi Gergely (zongora), Jávorkai Sándor (hegedű) koncertje
október 26. Várjon Dénes koncertje
A Frédéric Chopin Zeneiskola jubileumi koncertje
A Győri Balett jótékonysági előadása
Ifjú tehetségek a Zeneakadémiáról
Sebestyén Márta ünnepi koncertje
A Gödöllői Szimfonikus zenekar ünnepi koncertje
Bogányi G., Bogányi T., Kelemen Barnabás adventi koncertje
Vincze Lilla karácsonyi koncertje
Arpeggio gitárzenekar koncertje
Lajkó Félix, Balázs János óévbúcsúztató koncertje

Családi típusú rendezvények
Ibolya nap –Húsvét a kastélyban – április 20-21.
Az előző évek hagyományaihoz híven 2014-ben is „Ibolyanap – Húsvét a Kastélyban” elnevezésű
kétnapos rendezvényünk nyitotta éves családi napjaink sorát.
Az eddigi évek pozitív tapasztalatait figyelembe véve, melyek azt mutatják, hogy Húsvétkor számos
család és kirándulni vágyó fiatal keres érdekes program lehetőséget az országban, ez alkalommal is
Húsvét vasárnapján és hétfőjén tartottuk meg rendezvényünket.
A kétnapos esemény első napján Erzsébet királyné kedvenc virága, az ibolya állt a programok
középpontjában. A számos érdeklődőt vonzó, ibolyakülönlegességeket felsorakoztató virágkiállítás
ismét nagy sikert aratott. Ugyancsak a programokat színesítette egy az ibolyát, mint ehető virágot
bemutató előadás, melyet ibolyás finomságok kóstolója kísért. Ezen a napon a látogatók Erzsébet
királyné hasonmásával is találkozhattak a kastélyban.
Mindemellett változatos gyerekprogramok és kézműves vásár várta mindkét napon a hozzánk látogató
vendégeket. Húsvét hétfőn programjaink a Húsvét témája köré épültek, így többek között jellegzetes
húsvéti programok, mint a tojáskeresés vagy a nyuszi simogató vonzottak számos családot a Kastélyba.
Látogatói szám az esemény két napján összesen: kb. 6.000 fő, múzeumi belépők száma a két nap során
összesen: 3.076 fő volt.
Koronázási hétvége - június 7-8.
A Koronázási Hétvégén a családjukkal
múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk.

érkező

gyermekek

számára

tárlatvezetéseket,

Az állandó kiállítás bizonyos termeiben életképeket láthattak az érdeklődők, melyekből a királyi család
gödöllői mindennapjaival ismerkedhettek meg.
Ezen a hétvégén az újdonságot jelentő, május végén megnyitott Ferenc József kiállításban a megváltott
jeggyel rendelkező vendégeink ingyenes szakvezetéseket hallgathattak.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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összesen: 2.674 fő volt.

Barokk Kastélynapok - augusztus 9-10.
A gödöllői kastély történetének egyik legkiemelkedőbb és leglátványosabb eseménye Mária Terézia
1751-es látogatása volt. Grassalkovich I. Antal gróf, a kastély építtetője rendkívüli pompával és
ünnepséggel fogadta az uralkodónőt.
Felidézve a királynő itt töltött napjait, a látogatás 250. évfordulóján, 2001 augusztusában került először
megrendezésre a Barokk Kastélynapok elnevezésű rendezvénysorozat.
2014. augusztus 9-10-én, folytatva ezt a hagyományt, immáron 12. alkalommal tárta kapuit szélesre a
kastély, különleges programokat, látványos produkciókat bemutató Barokk Kastélynapok
programsorozata alkalmából.
Korhű jelmezbe öltözött komédiások és igényes portékáikat kínáló vásárosok forgataga mind a 18.
századi barokk ünnepségek hangulatát idézték. A barokk világ hangulatából nem hiányozhatott a zene a
tánc, és természetesen maga Mária Terézia sem, akit Grassalkovich Antal gróf a korszak legrangosabb
magyar főurainak társaságában fogadott.
A látogatók számára egész napos látványosságot biztosító programsorozat keretében barokk életképek,
gyermekjátékok, vásári bábjáték, utcaszínházi előadások, hagyományőrző huszárbemutató került
megrendezésre, napközbeni programként ingyenesen. Este a gyönyörűen kivilágított díszudvaron, olasz
dalesten vehettek részt vendégeink "Sorrentói szerenád" címmel, melyet teltházzal mutathattunk be
számukra.
A program létrejöttének egyik fő célja, mely szerint a látogatók a kulturális örökség által közvetíteni
kívánt üzenetekkel, a történetekkel és történelemmel ne csak hagyományos kiállításokon, hagyományos
eszközökkel bemutatva találkozzanak, sikeresen megvalósult. Ugyanakkor sikeresen megvalósítottuk
azt a célkitűzést, mely szerint a kisebb költési potenciállal rendelkező hazai közönség is ingyenes
programjaink által igényes művészeti és gasztronómiai értékeket "fogyasszon".
Látogatószámban az előzetesen tervezett vendéglétszámot teljesítettük, melyből a kimutatható múzeumi
belépőszám 50%-os emelkedést realizált más augusztusi eseménymentes hétvégével összevetve.
Látogatói szám az esemény két napján összesen: kb 7.500 fő, múzeumi belépők száma a két nap során
összesen: 2.945 fő volt.
Vadásznap - szeptember 20.
A Gödöllői Vadásznapot 2008-ban hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre emlékezve Gödöllő és
a vadászat évszázadokra visszanyúló kapcsolatára. A rendezvény a kezdetektől fogva számos vadászill. 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 2014-es évben 7. alkalommal került megrendezésre az alapjaiban visszatérő programelemekre épülő,
de évről-évre újdonságokkal is frissülő rendezvény.
Az előző évek mintájára a VII. Gödöllői Vadásznap is egy zártkörű protokolláris kiállítás megnyitóval
kezdődött az Erzsébet Verandán. A kiállítás ebben az évben vitéz Nemeskéri Kiss Gézának, az ország
első hivatásos vadászának és Lelovich Györgynek, a modern kori solymászat egyik úttörőjének állított
emléket. Az emlékkiállítást egész nap megtekinthették a rendezvény látogatói.
Miután a nagyközönség számára is megnyitott a VII. Gödöllői Vadásznap, vitéz Nemeskéri-Kiss Géza
tiszteletére emléktábla avatásra került sor a városi múzeumnak helyet adó Hamvay-kúria épülete
melletti téglafal beugrójában, ahol az 1920-ban létrejött Magyar Királyi Vadászati Hivatal székhelye
volt egykoron. Ezt a hivatalt vezette Nemeskéri-Kiss Géza, aki kifejezetten pártolta a hagyományos
vadászati módokat, maga is solymászott és az agarászatot is meghonosította Gödöllőn.
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bemutatásával a Barokk Színházban.
Mindezeken túl sokan voltak kíváncsiak vadászati témájú kézműves és iparművészeti vásárunkra is,
valamint a kastélyparkban zajló vadászkutya-, és solymász-íjász bemutatókra. Színpadi programjaink
sorát a Vadászkamara Kürtegyüttes koncertje, gyerekelőadások és szarvasbőgő bemutató tették minden
korosztály számára érdekessé.
A Gödöllői Vadásznap immár kihagyhatatlan eleme "királyi" vadpörkölt főzőversenyünk, mely ez
alkalommal is sok csapatot és kóstolni vágyó látogatót csábított a parkba.
Látogatói szám az esemény két napján összesen: kb 3.000 fő, múzeumi belépők száma a két nap során
összesen: 1.170 fő volt.
Adventi Kastélynapok - december 13-14.
Évzáró családi eseményünk az adventi időszakban XIV. alkalommal megrendezésre kerülő Adventi
Kastélynapok.
A programról elmondhatjuk, hogy népszerűsége töretlen, mind látogatószámban, mind bevételben a
vártnál is pozitívabb eredményt hozott. Rendezvényünk, mára a régió kiemelkedő kulturális és
turisztikai programjává vált.
Mivel országos szinten mind kereskedelmi, mind kulturális szempontból az év egyik legintenzívebb
időszakának tekinthetők a karácsonyt megelőző hetek, ezért más európai nagyvárosokhoz és
településekhez hasonlóan a cél itt is az volt, hogy az ünnep igazi értékét, hangulatát elfeledő zsúfolt
bevásárlóközpontok helyett, a Magyarországra látogató turistáknak, illetve a gyermekes családoknak
nívós, könnyen elérhető, emlékezetes élményt adó időtöltést biztosítsunk, hozzájárulva a turisztikai
szezon megnyújtásához. Miután a Gödöllői Királyi Kastély megtekintése szerepel a Budapest Winter
Invitation kampány kínálatában, adventi rendezvényünk alkalmával magas csoportos és egyéni külföldi
látogatószámot realizálhattunk.
Zenei produkciók, betlehemezők, karácsonyi kórus, vicces mutatványosok játéka, tánc és bábelőadás
várta a vendégeket és idei évben először széles körű összefogással valósulhatott meg az adventi
flashmob. A több mint 170 résztvevő Gödöllői város különböző kulturális intézményeinek és civil
szervezeteknek tagjaiként "rögtönzött" ének- és táncprodukciójukkal ejtették ámulatba a kastély
vendégeit, látogatóit. A kezdeményezés sikeres megvalósítása okot ad arra, hogy a kastély a jövőben is
szívesen adjon otthont hasonló élménycsemegéknek.
Hagyományainkhoz híven adventkor is megelevenedett a múlt, Erzsébet királyné és udvarhölgyei
személyében, akiket minden eseményünkön a legkisebbektől a külföldi vendégeken át az idősebb
generációkig széles körben elismerő csodálat vesz körül. Az adventi koncertek esti ünnepi előadásai
teltházzal a kastély Lovardájában kerültek megrendezésre, melyre hazai és külföldi szervezetten érkező
csoportokat is fogadtunk.
Lehetővé tettük, hogy a programok több, mint 50%-át a látogatóink belépőjegy nélkül, ingyenesen
tekinthessék meg, ezzel a kisebb költési potenciállal rendelkező hazai turisták részére is kínáltunk
elérhető igényes szórakozást. A belépődíjas előadások, gyermekprogramok szinte kivétel nélkül
teltházasan zajlottak, jegyeik elővételben, vagy órákkal az előadás előtt elfogytak.
Elmondhatjuk, hogy évek óta az Adventi Kastélynapok a téli utószezon leglátogatottabb hétvégéje.
Kimutatható, hogy más kiemelt eseményekhez hasonlóan a kastélykávézó és ajándékbolt forgalmában
is jelentős bevétel emelkedést realizáltunk.
Látogatói szám az esemény két napján az esti koncertekkel összesen: kb 6.500 fő, a múzeumi belépők
száma a két nap során összesen: 1.263 fő volt.
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8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. 2014. évi közhasznú költségvetési támogatás - múzeumi közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység
Támogatási program elnevezése:

2014. évi közhasznú költségvetési támogatás múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2014.01.01.-2014.12.31.

86,500
86,500
86,500
86,500

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

Támogatás összege (1000HUF)

-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

X

Személyi:

80,000
6,500
0
86,500

Dologi:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 8362/2014/KUKAB támogatási szerződés - előzmény a
többször módosított 2006-ban 2.12-220/2006. számon határozatlan időre szóló közhasznú szerződés alapján 86.500 e Ft működési támogatást biztosított a Társaság számára a 2014-es gazdasági évre.
A támogatás folyósítására az alábbi ütemezésben került sor:
- áthidaló támogatásként

- 2014.01.10-én
- 2014.02.04-én
- 2014.03.04-én

- áthidaló támogatás összesen
- 2014.04.10-én
- 2014.05.14-én
Összesen

3.042 e Ft
3.042 e Ft
3.041 e Ft
9.125 e Ft
50.000 e Ft
27.375 e Ft
86.500 e Ft

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 - személyi jellegű kifizetéseinek költségeit,
valamint kulturális rendezvények közvetlen dologi kiadásait számolta el a Társaság.
Elszámolt költségek - személyi jellegű ráfordítások
A támogatás terhére elszámolt, a múzeumi-kulturális területen dolgozó, a múzeum üzemeltetéséhez
közvetlenül kapcsolható szervezeti egységek statisztikai átlaglétszáma 2014-ben az alábbiak szerint
alakult:
1. Múzeumi osztály
2. Múzeumpedagógia
3. Teremőrök
4. Kulturális felelős

4 fő, ebből 1 fő részmunkaidős munkavállaló
1 fő teljes munkaidős munkavállaló
14 fő, ebből 1 fő részmunkaidős munkavállaló
1 fő teljes munkaidős munkavállaló
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6. Tárlatvezetők
7. Rendészet

6 fő, ebből 1 fő részmunkaidős munkavállaló
4 fő teljes munkaidős munkavállaló
18 fő teljes munkaidős munkavállaló

A támogatás elszámolásánál a fenti munkaterületek 2014. január 1 - 2014. november 30. között
felmerült bér,- személyi jellegű kifizetéseit, valamint ezek járulékai kerültek figyelembe vételre az
alábbiak szerint:
Múzeumi osztály:
Tárgyévben felmerült költség 17.106 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

8.291 e Ft

Múzeumpedagógia:
Tárgyévben felmerült költség 3.083 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

1.438 e Ft

Kastélypénztár:
Tárgyévben felmerült költség 13.958 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

11.408 e Ft

Teremőrök:
Tárgyévben felmerült költség 25.706 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

13.782 e Ft

Tárlatvezetők:
Tárgyévben felmerült költség 10.056 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

7.847 e Ft

Kulturális felelős:
Tárgyévben felmerült költség 5.013 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

2.141 e Ft

Rendészet:
Tárgyévben felmerült költség 42.495 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

35.093 e Ft

Összesen:
A fenti területeken tárgyévben a támogatás terhére elszámolt jogcímen felmerült költség 117.417 e Ft, a
támogatás terhére elszámolt költség 80.000 e Ft.
Elszámolt költségek - dologi kiadások
A támogatás terhére az alábbi egyedi szakmai programok megvalósításához szükséges, a megvalósítás
során felmerült közvetlen költségeket, kiadásokat – előadóművészi díjak, kölcsönzési díjak, szállítási
költségek, reklám,- hirdetés, szórólapok, plakátok költségei - számolta el a Társaság:
Barokk napok
Felmerült költség 2.574 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

1.967 e Ft

Vadász napok
Felmerült költség 1.847 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

1.173 e Ft

Adventi kastélynapok
Felmerült költség 3.072 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

477 e Ft

Szilasi Alex koncertje Erzsébet királyné halálának emlékére
Felmerült költség 382 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

375 e Ft

Nyárbúcsúztató fúvós koncert a gödöllői Városi Fúvószenekarral
Felmerült költség 320 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

311 e Ft

XIII. Liszt Fesztivál
- Liszt - egyházi kórusművek
Felmerült költség 570 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

479 e Ft

- Bogányi Gergely (zongora), Jávorkai Sándor (hegedű) koncertje
Felmerült költség 1.053 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

959 e Ft

- Várjon Dénes és Simon Izabella koncertje
Felmerült költség 844 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

759 e Ft
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a támogatás terhére elszámolt költség 6.500 e Ft.
A támogatás 86.500 e Ft összege maradék nélkül felhasználásra került, az erről készült szakmai és
pénzügyi beszámolót a Támogató felé határidőben megküldte a Társaság.

8.2.2. Szakmai feladatok - állandó és időszaki kiállítások, egyedi programok
költségeinek finanszírozása
Támogatási program elnevezése:

Szakmai feladatok - állandó és időszaki kiállítások,
egyedi programok költségeinek finanszírozása

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2013.12.30.-2014.06.30.

Támogatás összege (1000HUF)

40,000
38,222

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

38,222
38,222

-tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
16,312
21,910
0
38,222

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 1354/2014/KUKAB ügyiratszámú támogatási szerződés előzmény a költségvetési fejezetek átcsoportosításáról szóló 1996/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján szakmai feladatok, egyedi programok finanszírozására 40.000 e Ft támogatást biztosított a
Társaság számára.
A támogatás tárgya, a Társaság szakmai programjaival, állandó- és időszaki kiállítások - "kiállítás
Ferenc Józsefről" kiállítás, - egyedi programok - múzeumok éjszakája, Múzeumok Majálisa,
Múzeumpedagógiai program, családoknak szóló rendezvények, Koronázási hétvége-, valamint
koncertek, színházi előadások, kapcsolatosan felmerült költségek finanszírozása.
A támogatás folyósítására az alábbi ütemezésben került sor:
- 2014.02.12-én
- 2014.05.19-én
Összesen

20.000 e Ft
20.000 e Ft
40.000 e Ft

A támogatásból a Társaság 38.222 e Ft összeget használt fel, a fennmaradó 1.778 e Ft maradvány a
támogatási szerződés szerint határidőben visszafizetésre került.
A támogatás terhére a közhasznú szakmai tevékenységgel kapcsolatosan az I. félévben közvetlenül
felmerült szakmai kiadásokat, a közhasznú tevékenység ellátásában közvetlenül közreműködő
munkavállalók - múzeumi-, múzeumpedagógiai, kulturális területen dolgozó munkatársak - személyi
jellegű kifizetéseinek költségeit, valamint a múzeumi, kiállítási területre jutó közüzemi kiadásokat
számolta el a Társaság.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

-26Elszámolt költségek - Cél faladat:

Szakmai programok

Az elszámolt kiadások az I. félévben a megvalósítás során felmerült költségeket, ráfordításokat
tartalmazzák, az alábbiak szerint:
- a programok megvalósításában közreműködő munkavállalók személyi jellegű kiadásait, úgymint bér,és egyéb személyi jellegű kiadások, valamint az ezeket terhelő közterheket;
- a megvalósítás során igénybevett szolgáltatásokat, nyomdai költségeket, szállítási, kölcsönzési díjakat,
reklám-szolgáltatást, fotó szolgáltatás, előadóművészi és egyéb közreműködői díjakat, szakfordítást,
felhasználási díjakat, jogdíjakat, egyéb szolgáltatások költségét;
- a megvalósításhoz szükséges, vásárolt anyagköltségeket, szórólap, plakátok bekerülési költségét,
installációs, dekorációs anyagok, egyéb szakmai anyagok költségét;
- a múzeumi kiállítási terület karbantartási költségeiből műemléki táblásparketta restaurálását, festés,mázolás költségét, a múzeumi teret díszítő függönyök tisztítását, szakszerű felrakását, egyéb
igénybevett szolgáltatást;
- a működés során felmerült közüzemi díjakból - áram-, gáz-, víz- és csatornadíjak - a múzeumi,
kulturális programoknak helyet adó területekre jutó m2, illetve a látogatottság arányában felosztott
költségeket, amely számításánál az időszakban felmerült és pénzügyileg rendezett költségekből az áram
valamint a gázköltség 43%-át, a víz,- csatornadíj esetében 60%-át vettük figyelembe;
Elszámolt költségek - személyi jellegű ráfordítások
A támogatás terhére elszámolt, a szakmai feladatok ellátásában közvetlenül közreműködő szervezeti
egységek statisztikai átlaglétszáma 2014. I. félévben az alábbiak szerint alakult:
1. Múzeumi osztály (muzeológus)
2. Múzeumpedagógia
3. Teremőrök
4. Kulturális felelős

4 fő, ebből 1 fő részmunkaidős munkavállaló
1 fő munkavállaló
12 fő, ebből 1 fő részmunkaidős munkavállaló
1 fő munkavállaló

A támogatás terhére a fenti munkaterületek 2014. január 1 - 2014. május 31. közötti időszakban
felmerült bér,- személyi jellegű kifizetések, valamint ezek járulékai kerültek figyelembe vételre az
alábbiak szerint:
Múzeumi osztály:
Az időszakban felmerült költség 8.718 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

7.028 e Ft

Múzeumpedagógia:
Az időszakban felmerült költség 1.374 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

1.106 e Ft

Teremőrök:
Az időszakban felmerült költség 11.094 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

6.300 e Ft

Kulturális felelős:
Az időszakban felmerült költség 2.382 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

1.878 e Ft

Összesen:
A fenti területeken a támogatással érintett időszakban a támogatás terhére elszámolt jogcímen felmerült
költség 23.568 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség 16.312 e Ft.
Elszámolt költségek - dologi kiadások
Szakmai feladatok, egyedi programok, ezek dologi kiadásai, illetve a támogatás felhasználása az
alábbiak szerint alakult:
- Kiadványok
2014. évi programtájékoztató
Felmerült dologi kiadás 500 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség 500 e Ft
Ferenc József - a rendíthetetlen (Titánia lovagjai III.) - kiállítási katalógus
Felmerült dologi kiadás 663 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

624 e Ft

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

-27"Sajtcetli"
Felmerült dologi kiadás 59 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

59 e Ft

- Múzeumi tevekénység
Kiállítások
Állandó kiállítások
Felmerült dologi kiadás 4.173 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

3.773 e Ft

Időszaki kiállítás - Ferenc József a rendíthetetlen 2014. május 30 - szeptember 28.
Felmerült dologi kiadás 7.843 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
4.643 e Ft
Múzeumpedagógia
Felmerült dologi kiadás 199 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

163 e Ft

Múzeumok Majálisa
Felmerült dologi kiadás 182 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

181 e Ft

Múzeumok Éjszakája
Felmerült dologi kiadás 92 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

10 e Ft

- Családoknak szóló rendezvények, hétvégék
Ibolya nap - Húsvét a kastélyban (április 20-21.)
Felmerült dologi kiadás 1.712 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
"Sajttorta" díjátadó
Felmerült dologi kiadás 413 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
Koronázási héthétvége (június 7-8.)
Felmerült dologi kiadás 1.974 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

1.448 e Ft
63 e Ft
1.593 e Ft

- Koncertek, színházi előadások
A három nővér (színházi előadás)
Felmerült dologi kiadás 198 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

198 e Ft

A gyermek énbennem (Kálloy Molnár Péter koncertje)
Felmerült dologi kiadás 352 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

352 e Ft

Emlékkoncert Richard Strauss műveiből
Felmerült dologi kiadás 360 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

360 e Ft

Snétberger Ferenc és tanítványai koncertje
Felmerült dologi kiadás 1.446 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség

1.446 e Ft

- Általános kulturális, fenti programok között nem osztható költségek, dologi jellegű kiadások, egyéb
szolgáltatás
Felmerült dologi kiadás 488 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
82 e Ft
- Általános múzeumi-kulturális, fenti programok között nem osztható költségek, rezsi jellegű kiadások,
reklám szolgáltatás
Felmerült dologi kiadás 16.760 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
6.415 e Ft
Összesen fenti feladatokkal kapcsolatban az I. félévben felmerült dologi kiadás 37.414 e Ft, a támogatás
terhére elszámolt költség 21.910 e Ft.
A támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót Támogató elfogadta.

8.2.3. Szakmai programok egyedi támogatása
Támogatási program elnevezése:

Szakmai programok egyedi támogatása

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2014.01.01-.-2014.12.31.

5,000
5,000
5,000
5,000

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

1,000
4,000
5,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 27586/2014/KUKAB ügyiratszámú támogatási szerződés előzmény a Társaság szakmai programok megvalósításához egyedi támogatás iránti kérelme - alapján
egyedi programok finanszírozására 5.000 e Ft támogatást biztosított a Társaság számára.
A támogatás tárgya, a Társaság egyedi programjaink - műtárgyak restaurálása, múzeum pedagógiai
eszköztár fejlesztése, tűzálló páncélszekrény, audioguide beszerzése és a Hárfafesztivál költségeihez
való hozzájárulás.
A támogatás folyósítására 2014.június 18-án került sor.
Elszámolt költségek - egyedi szakmai programok megvalósításához szükséges, pénzügyileg rendezett
kiadások, alakulása:
Fejlesztési kiadások
- Műtárgyak restaurálása, múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése
Farkas Archívum restaurálása - I. ütem
A támogatás terhére a Farkas Archívum gyűjteményből első ütemként 2014 őszén 56 db levél és távirat
került restaurálásra, részben a levél szerzőinek jelentősége, részben a beavatkozás sürgőssége alapján.
A restaurálás költsége 550 e Ft volt, ebből a támogatás terhére 524 e Ft került elszámolásra.
Ezzel a restaurálással együtt a műtárgyak, kiállítási tárgyak restaurálására összesen 1.753 e Ft-ot,
múzeumpedagógiai eszköz beszerzésre 364 e Ft-ot költött a Társaság.
- Tűzálló páncélszekrény beszerzése
A Társaság gyűjteménye kiemelkedő történeti értéket képviselő dokumentumokkal, a Farkas
Archívumnak nevezett anyaggal gyarapodott még 2013-ban. Az archívum tárolása a szakmai és
restaurátori feladatokon túl komoly biztonsági és tárolási feladatok megoldását is megköveteli, ennek
érdekében került beszerzésre a nagyértékű páncélszekrény. A páncélszekrény beszerzési értéke 1.956 e
Ft volt, ezt teljes egészében a támogatásból finanszírozta a Társaság.
- Audioguide beszerzése
A Társaság évek óta használ audio guide készüléket elsősorban az egyénileg érkező látogatók
informálására. A napi működés során, főként szezonban az eszközök száma már kevésnek bizonyult a
vendégek kiszolgálásához. A tárgyévben beszerzett 24+12 készülék lehetőséget nyújtott, hogy az
időszaki kiállítást bemutató szöveg külön készülékeken is rendelkezésre álljon, így párhuzamosan
kiszolgálható volt az állandó és időszaki tárlat iránt érdeklődő vendégkör. Az időszaki kiállítás
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látogatókat tudjuk vele kiszolgálni, hanem - elsősorban hiánynyelveken (például: kínai, szlovák, japán)
- akár csoportoknak is biztosítsuk a megfelelő szakmai tartalmú információt, tárlatvezetést. A 36 db
audioguide beszerzési költsége 2.448 e Ft volt, ebből 12 db beszerzésére 756 e Ft erejéig egyéb
pályázati forrás, 24 db beszerzésére saját árbevételi forrás mellett jelen támogatásból 1.520 e Ft nyújtott
pénzügyi fedezetet.
Dologi kiadások
- XVI. Nemzetközi Hárfa Fesztivál
A Vigh Andrea művészeti vezetésével megvalósuló koncert sorozat Gödöllő város kulturális életében
vezető szerepet játszik hosszú évek óta. 2014-ben október 10-12 között került sor a rendezvényre. A
hangszer szerelmesei minden évben kitüntető figyelemmel követik a programokat. 2014-ben a
koncertek közel 1000 látogatót vonzottak. Ez annak is köszönhető, hogy a Gödöllői Hárfafesztivál
minden évben a világ kimagasló és legelismertebb hárfaművészeinek ad otthont.
A rendezvény költsége 1.008 e Ft volt, ebből 1.000 e Ft-ra a támogatás nyújtott fedezetet.
A támogatást maradék nélkül cél szerint felhasználta, erről a szakmai és pénzügyi beszámolót
Támogató felé határidőben megküldte a Társaság.

8.2.4. 2013."Itthon vagy-Magyarország szeretlek" programsorozat
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

2013."Itthon vagy-Magyarország szeretlek"
programsorozat
Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

x

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2013.09.28.-2013.09.29.

280
0
0
280

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

x

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
0
0
0

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Szabadtéri Néprajzi Múzeumon, mint Lebonyolítón keresztül a
2013. évi "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" kulturális program lebonyolításához 280 e Ft
támogatást biztosított. Előzmény: Az Itthon vagy – Magyarország szeretlek kulturális program
lebonyolításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1564/2013 (VIII.16.) Korm. határozat értelmében támogatásra kerül a 2013.
szeptember 28-29. hétvégére a magyarországi állami és önkormányzati múzeumokba történő belépés
ingyenessé tételéből fakadó kompenzációs költség, azaz a programon történő részvétel keretében a
muzeális intézmények állandó kiállításai ingyenessé tételből fakadó bevételkiesés részleges
kompenzációjára kerül sor.
A Társaság határidőben benyújtott szándéknyilatkozattal jelezte részvételi szándékát a programon.
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Szakmai beszámoló a támogatási szerződés előírása szerint:
A 2013. szeptember 28-29-i hétvégén 10 és 18 óra között volt látogatható a gödöllői kastély. A
meghirdetett országos program keretében ezen a két napon ingyenesen, tárlatvezetés keretében
tekinthették meg látogatóink a Lovardát és a Barokk színházat, a "Királyi és főúri lovaskultúra" c.
állandó kiállítást, illetve a túra végén megnézhették a kastély történetét bemutató 3D-s mozifilmet.
Mindkét napon 5-5 csoportot indítottunk, a tárlatvezetéseken összesen 252 fő vett részt. A vendégek
örömmel vettek részt a tárlatvezetéseken, megismerkedve a gödöllői kastély kevésbé ismert,
nagyobbrészt az elmúlt néhány évben átadott attrakcióival.
E hétvégén ingyenesen volt látogatható a "Hasznosságtól a szépségig" - a Zsolnay gyár művészi
törekvései c. időszaki kiállításunk is, melyet a két napon összesen 767 vendég tekintett meg.
A kastélyba érkező vendégek egy része már tudott a rendezvényről, tudatosan kereste ezt az programot.
Volt azonban sok olyan vendég is, aki az ingyenes programról a kastélyban kihelyezett tájékoztató
táblákról, s a kollégák szóbeli tájékoztatásából értesült. A hirdetésre, a program népszerűsítésére szánt
kicsit több idővel talán még több emberhez juthatott volna el a kezdeményezés híre.
A rendezvényről a szakmai beszámolót a Társaság megküldte Támogató felé.

8.2.5. Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlása
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%
felajánlása
Költségvetés
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2014.01.01.-2014.12.31

95
95
95
95

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
0
95
95

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 95 e Ft bevétel származik, amelyet a
XIX. század végén készült, bécsi neobarokk stílusú etazser (falipont, polcállvány) - méretei: magasság
127 cm, szélesség 103 cm, a polcok mélysége 32 cm - beszerzésére fordított a Társaság.
A vásárlás bekerülési értéke 120 e Ft volt, ebből 95 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen támogatás.

8.2.6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Támogatási program elnevezése:

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

-31Támogató megnevezése:

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2013.10.15.-2014.01.31.

428
60
60
60

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

60
0
0
60

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban
részesülő személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásának támogatása a
Nemzeti Foglalkoztatási Alap "Közfoglalkoztatás kiadásai" előirányzata terhére.
A támogatás a közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális
hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatást.
Támogatási időtartama: 2013.10.15-2014.01.31.
A támogatás mértéke: 70%
Munkakör megnevezése: háztakarító
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben. A támogatás keretében 1 fő került
foglalkoztatásra. A támogatási lehetőség előző időszakban 142 e Ft-ban, tárgyévben 60 e Ft-ban,
összesen 202 e Ft-ban került kihasználásra.

8.2.7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Támogatási program elnevezése:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Támogató megnevezése:

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2014.07.01.-2014.09.30.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

447
447
188
188
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visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

188
0
0
188

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban
részesülő személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásának támogatása a
Nemzeti Foglalkoztatási Alap "Közfoglalkoztatás kiadásai" előirányzata terhére.
A támogatás a közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális
hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatást.
Támogatási időtartama: 2014.07.01.-2014.09.30.
A támogatás mértéke: 85%
Munkakör megnevezése: intézményi takarító és kisegítő
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben. A támogatás keretében 1 fő került
foglalkoztatásra, a támogatási lehetőség 188 e Ft-ban került kihasználásra.

8.2.8. Online kapcsolatra képes pénztárgépek beszerzése
Támogatási program elnevezése:

Online kapcsolatra képes pénztárgépek beszerzése

Támogató megnevezése:

Költségvetés - 16/2013. (VI.3.) NGM rendelet alapján
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

eseti.

841
841
841
841

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
0
0
841
841

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 16/2013. (VI.3.) NGM rendelet a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett
adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi
ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról,
valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép
bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló jogszabály 4.§ alapján 5
db pénztárgép beszerzésére 250 e Ft, a 13./A§ alapján meghiúsult beszerzés (Alt Cash Kft.) után 591 e
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Társaság.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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rendszeren keresztül támogatást megállapító határozat alapján került jóváírásra.

8.2.9. Gödöllői Királyi Kastély parkfelület és a Schimmelhof udvar fenntartása
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Gödöllői Királyi Kastély parkfelület és a
Schimmelhof udvar fenntartása
Gödöllő Város Önkormányzata
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2014.04.01.-2014.11.30.

7,900
7,900
7,900
7,900

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
7,900
0
7,900

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A természetbeni támogatás tárgya: 2014. április 1-től november 30-ig terjedő időszakban a Gödöllői
Királyi Kastély felújított 5,6 ha-os parkfelületének és a Schimmelhof udvarának parkfenntartási
feladataiban való vállalás.
A támogatás formája természetbeni támogatás.

8.2.10. I. Ferenc József a rendíthetetlen időszaki kiállítás
Támogatási program elnevezése:

I. Ferenc József a rendíthetetlen időszaki kiállítás

Támogató megnevezése:

Gödöllő város Önkormányzata
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2014.01.01.-2014.12.31.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

2,000
2,000
2,000
2,000

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
2,000
0
2,000

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 2014. június 11-én kelt Támogatási szerződés alapján Gödöllő Város Önkormányzata 2.000 e Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújtott I. Ferenc József a rendíthetetlen című időszaki kiállítás
megrendezéséhez.
Az Erzsébet királynéhoz közel álló férfiakat bemutató sorozat harmadik kiállítását az Első
Világháborús Centenáriumi Emlékév keretében rendeztük meg, kapcsolódva Gödöllő városának "A
Régi Ház. 1914-2014. Kezdete és vég" címmel meghirdetett tematikus évéhez.
A támogatás maradék nélkül felhasználásra került, az alábbi jogcímeken:
- kiállítás helyszíni kivitelezésének költsége, kiállítás rendezési munkálatai
- tárolók, eszközök költsége
- riasztó rendszerhez érzékelők, biztonságtechnikai anyagok beszerzése
- műtárgyszállítás költsége
- műtárgyak kölcsönzési díja
- hirdetés, plakát, ismertető, reklám költség

419 e Ft
116 e Ft
312 e Ft
550 e Ft
546 e Ft
57 e Ft

A támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót Támogató elfogadta.

8.2.11. Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése
Támogatási program elnevezése:

Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök
beszerzése

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2013.11.29.-2013.12.31.

250
0
0
250

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
0
0
0
0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 db 5 fiókos rajztároló került beszerzésre, összesen 533 e Ft
összegben, amelyből jelen támogatás 250 e Ft erejéig adott fedezetet.
A grafikai tárolókban lehetséges a Kastély Múzeum gyűjteményében lévő 25 db nagy méretű
birtoktérkép szakszerű és pormentes tárolása. Ugyancsak itt kerültek elhelyezésre a kastély történetéhez
kapcsolódó, főleg a 19. század közepéről származó litográfiák, fametszetek, térképek, kb. 50 db, méret
és technika szerinti elrendezésben.A kastély 1996-os megnyitása óta a Múzeum Adattára gyűjti a
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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méretű plakát szakszerű elhelyezése is ezekben a tároló szekrényekben történik, nagyság szerinti
elrendezésben. Eddig a fiókok kb 2/3-át használtuk fel, így a további gyarapodás még éveken át
biztonságosan és szakszerűen helyezhető el bennük.
A beszerzésre 2013-ban került sor, a támogatás utólagos finanszírozású, jóváírására tárgyévben került
sor.
A felhasználásról készült szakmai és pénzügyi beszámolót Támogató felé megküldte a Társaság.

8.2.12. Kiállító termek klímaberendezéseinek éves karbantartása
Támogatási program elnevezése:

Kiállító termek klímaberendezéseinek éves
karbantartása

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2013.10.31.-2014.07.15.

300
300
300
300

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
300
0
300

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap által a kiállító termek klímaberendezéseinek éves karbantartására 300 e Ft
támogatást biztosított.
A rendszeres karbantartás a folyadékhűtő gépek megbízató működésének alapfeltétele. Az első a szezon
előtti, ekkor a rendszer feltöltése, működési paramétereinek beállítása, általános átvizsgálása, teljes
körű üzemi próbája valósul meg. A második karbantartás a szezon hozzávetőlegesen fele időszakában
történik, a működési paraméterek utánállítása, a folyadékhiányok utántöltése és a rendszer működési
feltételek ellenőrzése történik. A harmadik karbantartás során felülvizsgálják és az időjárási
viszonyoknak megfelelően téliesítik a rendszereket és berendezéseket.
A klímaberendezések karbantartását két évre szóló keretszerződés alapján külső cég végzi. Tárgyévben
a berendezések karbantartási költsége 890 e Ft volt, ebből 300 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen
támogatás.
A támogatással felhasználásáról szerződés szerint elszámolt a Társaság.

8.2.13. Zichy Mihály: Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál című festmény
restaurálása III. ütem
Támogatási program elnevezése:

Zichy Mihály: Erzsébet királyné Deák Ferenc
ravatalánál című festmény restaurálása III. ütem

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap

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

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2013.10.31.-2014.03.01.

320
320
320
320

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
0
320
320

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap által biztosított 320 e Ft támogatást Zichy Mihály: Erzsébet Királyné Deák
Ferenc ravatalánál című festmény restaurálására (III. ütem) fordította a Társaság.
A Nemzeti Kulturális Alap három pályázati szakaszban segítette a munka finanszírozását. Első ütemben
a beázott, felhasadt és ezernyi kis méretű lyukkal borított vászon hordozó alátámasztásával és
kipótlásával megerősítették, újra felfeszíthetővé tették a képet. A festmény eredeti vakkerete nem
maradt fenn, de a Magyar Nemzeti Galéria raktárában őriztek egy korábban készült vakkeretet, amelyet
egy előző, félbe szakadt restauráláshoz készítettek. Ez némi átalakítással alkalmassá vált a hatalmas
vászon hordozására. A felfeszítés után megkezdődhetett a felület tisztítása, a meglazult szerkezetű
vászon, a repedezett alapozás és a festékréteg konzerválása, amelyet a következő, II. ütemben a kép
esztétikai helyreállítása követett. A nagyobb hasadások és a sok apró sérülés hiányait aprólékos
munkával tömítették, majd retusálással teljesen eltüntették. A kép eredeti díszkeretének pótlása és
helyszíni szerelése a pályázat III. ütemében zajlott.
A III. ütem restaurálási költsége 868 e Ft volt, ebből 320 e Ft erejéig jelen támogatás nyújtott fedezetet.
A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi elszámolását a Támogató elfogadta.

8.2.14. Farkas Archívum megvásárlásának 3. ütem
Támogatási program elnevezése:

Farkas Archívum megvásárlásának 3. ütem

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2014.04.30.-2014.04.30.

2,500
2,500
2,500
2,500

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
0
2,500
2,500

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap a Farkas Archívum megvásárlásának 3. részletére 2.500 e Ft támogatást
biztosított.
A Farkas Archívum - melyet a szakirodalomban Egon Caesar Corti, Erzsébet királyné életrajzírója
nevezett így először monográfiájában, az 1930-as években, majd az elnevezést Brigitte Hamann is
átvette - magántulajdonban őrződött meg. A Ferenczy Ida, Erzsébet királyné felolvasóhölgye és
bizalmasa hagyatékából származó, több mint 1500 db, jobbára magánlevelekből álló iratgyűjteményt a
felolvasónő unokaöccse, balatoni Farkas László tovább örökítette leszármazottaira. A jelenlegi idős
tulajdonossal 2009 óta folytattunk konkrét tárgyalásokat a gyűjtemény megvásárlásáról, melynek
eredményeképpen 2013. május 7-én létrejött az adásvételi szerződés. Ennek értelmében a gyűjtemény
külön gyűjteményi egységként a Kastélymúzeumba kerül, és a közösen kialakított 40.000 e Ft-os
vételárat 9 év alatt, 18 részletben egyenlítjük ki. Utolsó részlet fizetési határideje 2021. október 31. Az
első két részletet - 6.000 e Ft - 2013-ban az MNV Zrt. kulturális célú támogatása mellett önerőből
fizette ki a Társaság, a 3. részlet, 2.500 e Ft kifizetéséhez jelen pályázati támogatás nyújtott fedezetet.
A támogatással szerződés szerint elszámolt a Társaság.

8.2.15. Farkas Archívum megvásárlásának 4. részlet kifizetése
Támogatási program elnevezése:

Farkas Archívum megvásárlásának 4. részlet
kifizetése

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2014.10.27.-2014.10.31.

1,000
1,000
1,000
1,000

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
0
0
1,000
1,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap a Farkas Archívum megvásárlásának 4. részletére 1.000 e Ft támogatást
biztosított.
A Farkas Archívum - Ferenczy Ida, Erzsébet királyné felolvasóhölgye és bizalmasa hagyatékából
származó, több mint 1500 db, jobbára magánlevelekből álló iratgyűjteményt magánszemélytől 2013.
május 7-én létrejött az adásvételi szerződéssel vásárolta meg a Társaság.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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-38A 2014. évben esedékes 3-4. részletek 4.500 e Ft összegéből az NKA tárgyévi támogatásai jelen 1.000
e Ft-tal együtt összesen 3.500 e Ft-ra nyújtottak fedezetet.
A támogatással szerződés szerint elszámolt a Társaság.

8.2.16. Ferenc József időszaki kiállítás megrendezésére, kiállítási katalógus
kiadására és kísérő rendezvények a Gödöllői Királyi Kastélyban
Támogatási program elnevezése:

Ferenc József időszaki kiállítás megrendezésére,
kiállítási katalógus kiadására és kísérő rendezvények
a Gödöllői Királyi Kastélyban

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2014.05.12.-2014.10.10.

1,000
Támogatás összege (1000HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

1,000
1,000
1,000

-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
1,000
0
1,000

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Gödöllői Királyi Kastélyban 2014. május 30.-szeptember 28. közötti időszakban, az Erzsébet
királynéhoz közel álló férfiakat bemutató sorozat harmadik kiállítását 2014-ben az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékév keretében rendeztük meg, kapcsolódva Gödöllő városának "A Régi Ház. 19142014. Kezdet és vég" címmel meghirdetett tematikus évéhez.
A kiállítás megrendezéséhez, valamint a kapcsolódó programok megvalósításához jelen támogatáson
kívül az EMMI, Gödöllő Város Önkormányzata, valamint egyéb pályázati forrás is biztosított
támogatást.
Jelen támogatást a kiállítás helyszíni kivitelezésének, installáció, posztamens, fotózás, kellékanyag
beszerzésére fordította a Társaság.
A támogatásról készült szakmai és pénzügyi beszámolót szerződés szerint határidőben megküldte a
Társaság Támogató felé.

8.2.17. Kastélynapok 2014.- Élet a kastélyban című rendezvénysorozat
megvalósítása
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Kastélynapok 2014.- Élet a kastélyban című
rendezvénysorozat
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

-39Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2014.08.09.-2014.12.14.

2,000
2,000
2,000
2,000

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
2,000
0
2,000

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott 2.000 e Ft támogatást az alábbi programok megvalósításának
költségeire fordította a Társaság:
Barokk Kastélynapok 2014. augusztus 9-10.
VII. Gödöllői Vadásznap 2014. szeptember 21.
XIV. Adventi Kastélynapok 2014. december 13-14.
2014-ben a Kastély családi programjait azok a Kastélynapok alapozták meg, melyek hagyományainkra,
több mint tíz éves múltra visszatekintve gerincét adják ünnepi programjainknak. Törekedtünk a
hagyományokat hűen bemutató, eredeti környezetben megvalósuló zenei események, művészeti értékek
bemutatására. Az eseményeken több művészeti ágat vonultattunk fel, színvonalas programokat kínálva
a látogatóknak. A korábbi évek tapasztalatai, valamint visszajelzések alapján kreatív ötletekkel,
kiállításokkal, bemutatókkal igyekeztünk még vonzóbbá tenni rendezvénysorozatunkat.
A támogatást fenti programokkal összefüggésben felmerült előadóművészi díjakra, hirdetés, reklám
költségekre fordította a Társaság.
A támogatásról készült szakmai és pénzügyi beszámolót szerződés szerint határidőben megküldte a
Társaság Támogató felé.

8.2.18. Ferenc József időszaki kiállítás és hozzá kapcsolódó kulturális
rendezvények a Gödöllői Királyi Kastélyban a város első világháborús
centenáriumi emlékéve keretében
Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Ferenc József időszaki kiállítás és hozzá kapcsolódó
kulturális rendezvények a Gödöllői Királyi
Kastélyban a város első világháborús centenáriumi
emlékéve keretében
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

X

2014.05.15.-2014.10.31.

2,500
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
2,500
Támogatás összege (1000HUF)
-tárgyévben felhasznált összeg:
2,500
-tárgyévben folyósított összeg:
2,500
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
1,744
756
2,500

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Közalapítvány az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett azzal a céllal, hogy ezáltal is
hozzájáruljon a korszakkal kapcsolatos ismeretek bővítéséhez.
A pályázat keretében a Társaság a Ferenc József időszaki kiállítás és kapcsolódó rendezvények
megrendezéséhez 2.500 e Ft - ebből 756 e Ft fejlesztési célú - támogatást kapott.
A támogatásból finanszírozott feladatok, programok
Fejlesztési kiadások
- Audioguide beszerzése
A Társaság évek óta használ audioguide készüléket elsősorban az egyénileg érkező látogatók
informálására. A tárgyévben két ütemben - 24+12 db - összesen 2.448 e Ft összegű beszerzésből 12 db
beszerzésére 756 e Ft erejéig jelen pályázati forrás, 24 db beszerzésére saját árbevételi forrás mellett
egyedi költségvetési támogatás nyújtott pénzügyi fedezetet.
Programok finanszírozása
A támogatást az alábbi programok megvalósítása során felmerült költségek - kiállítási installáció,
látványterv, nyomdai költség, biztonságtechnikai szolgáltatás, szállítási költségek, reklám, fordítás,
jogdíj - finanszírozására fordította a Társaság:
- I. Ferenc József a rendíthetetlen időszaki kiállítás megrendezésének költségeiből 1.465 e Ft
- Első világháborús konferencia megrendezéseinek költségeiből 185 e Ft
- Nyitott est megrendezésének költségeiből 94 e Ft
A támogatásról készült szakmai és pénzügyi beszámolót szerződés szerint határidőben megküldte a
Társaság Támogató felé.

8.2.19. TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005 "Munka-Család Egyensúly Program a
kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért"
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005 "MunkaCsalád Egyensúly Program a kisgyermekes
szülők sikeres foglalkoztatásáért"
Európai Unió támogatásával az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2013.04.01.-2014.04.30.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

X

5,091
2,849
2,842
3,809
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
818
1,874
150
2,842

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Társaság, a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság,
a Gödöllői COOP Vagyonhasznosító és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint
Kedvezményezettek TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005 azonosító számon támogatási szerződést
kötöttek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, mint Támogatóval a "Munka-Család Egyensúly Program
a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért" című projektre. A projekt időtartama: 2013.04.012014.04.30. A program tárgya: A program keretében
- 2 fő 8 órában, 6 havi időszakra történő foglalkoztatása,
- 3 fő nyelvi kiegészítő képzése,
- 2 fő valutapénztáros és valutaügyintéző képzése,
- 1 db számítógép beszerzése kerül finanszírozásra, valamint
- a projekt elszámolásában közvetlenül részt vevő 2 fő személyi jellegű ráfordításaiból a projektre jutó
arányos rész.
A támogatás utólagos finanszírozású, a költségek felmerülési ideje illetve a támogatás folyósítása
időben elválik egymástól, a két beszámolási időszak között áthúzódó tételek vannak. A projekttel
kapcsolatban felmerült költségek és a támogatás folyósítása az alábbiak szerint alakult:
A támogatás terhére felmerült költségek időszakonként

2013-ban felmerült költségek
2014-ben felmerült költségek
összesen:

2.242 e Ft
2.842 e Ft
5.084 e Ft

A támogatás folyósításának ütemezése

2013-ban folyósított támogatás
2014-ben folyósított támogatás
összesen:

1.275 e Ft
3.809 e Ft
5.084 e Ft

A projekt tárgyévben lezárult, az 5.091 e Ft keretösszegből 5.084 e Ft-ban került kihasználásra.

8.2.20. Múzeumpedagógiai nívódíj - "Használd a múzeumot! Módszertani
segédanyag a 10-18 éveseket tanító pedagógusok számára a kastélymúzeum
használatához."
Támogatási program elnevezése:

"Használd a múzeumot! Módszertani segédanyag a
10-18 éveseket tanító pedagógusok számára a
kastélymúzeum használatához.

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap - bonyolító: Szabadtéri
Néprajzi Múzeum
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2013.11.11.-2015.02.28.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

500
0
0
500
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visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
0
0
0

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A "Használd a múzeumot! Módszertani segédanyag a 10-18 éveseket tanító pedagógusok számára a
kastélymúzeum használatához" elnevezésű, 2013 évi pályázaton a Társaság Múzeumpedagógiai
Nívódíjat kapott, 500 e Ft támogatási összeggel díjazva, amely a támogatási szerződés szerint 2015-ben
kerül felhasználásra.
A pályázat bonyolítója a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

8.2.21. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2014.
Támogatási program elnevezése:

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2014.

Támogató megnevezése:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Megrendelő
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

X

2014.10.18.-2014.10.18.

60
60
60
0

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X
0
60
0
60

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint Megrendelő és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft., mint a Rendezvény szervezője a 2014. szeptember 8-án kelt szerződésben rögzítette, hogy 2014.
szeptember 29. és november 9. között megrendezésre kerül a Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű
kulturális rendezvénysorozat az érintett intézmények bevonásával, melynek koordinálója és
lebonyolítója a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
A szerződésben a Megrendelő megrendelte a Társaságtól, hogy az alábbi időpontban és címmel a
"Múzeumok Őszi Fesztiválja" elnevezésű programját a SZNM külön iránymutatása szerint
lebonyolítsa:
2014.10.18. - Őszi nyüzsgés a kastélyparkban
A rendezvény ellenértéke a Társaság által kiállított számla alapján bruttó 60 e Ft, amely az általános
forgalmi adót is tartalmazza.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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számlát határidőben megküldte Megrendelő felé. A pénzügyi kiegyenlítés, támogatás jóváírása
mérlegkészítésig nem történt meg.

8.2.22. Magánszemélyek, vállalkozások adománya
Támogatási program elnevezése:

Magánszemélyek, vállalkozások adománya

Támogató megnevezése:

vállalkozások, magánszemélyek
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

x

2014.01.01.-2014.12.31.

681
681
681
681

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

x

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
381
300
681

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A tárgyévben kapott pénzadományok összege 681 e Ft volt, ebből
- magánszemélyektől kapott pénzadomány, a Kastélyépületben elhelyezett adománygyűjtő urna
bevétele 79 e Ft volt, amelyet közhasznú, múzeumi működési célokra fordított a Társaság.
- vállalkozásoktól 602 e Ft pénzadományt kapott a Társaság, a Dasch Computing & Biosciences Gmbh
jóvoltából, az alábbi célokra:
- Hermann Klotz: Erzsébet királyné (Bécs, 1906) Mázatlan porcelán (biszkvit). Talp és figura
magassága 46 cm, súlya 4 kg. Sorszáma: depose 521 W. megvásárlásának támogatása
300 e Ft
- Faludi Ildikó: A Gödöllői Kastély című könyv kiadásának támogatása
302 e Ft

8.2.23. Brezza d'Barocco kórus koncertje
Támogatási program elnevezése:

Brezza d'Barocco kórus koncertje

Támogató megnevezése:

Mészárosné Varga Veronika - egyéni vállalkozó
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

X

2014.08.09.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

50
50
50
50

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X
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-44Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
50
0
50

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az 50 e Ft értékű térítés nélküli felajánlás - szolgáltatás - a 2014. évi Barokk Kastélynapok "családi
nap" típusú rendezvényen fellépő Brezza d'Barocco kórus koncertje.

8.2.24. Magánszemélyek, vállalkozások tárgyi adománya
Támogatási program elnevezése:

Magánszemélyek, vállalkozások tárgyi adománya

Támogató megnevezése:

magánszemélyek
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

X

2014.01.01.-2014.12.31.

156
156
156
156

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

0
49
107
156

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Tárgyi adományok tételei becsült értéken
1 db neobarokk tükör, eredeti keretben, restaurálásra szorul, Antal János adománya, értéke

50 e Ft

"Vöröskereszt jelvény, magyar királyi koronávalOvális, bronz, fehér zománcozott alapon Szent Korona
felül, alatta vörös kereszt, hátoldalán Erdély és Szabó tudományos műszergyárának pecsétje, Budapest,
20. század első fele 48x38 mm", Dr. Shedlin Goldzieher Michele Alexandra adománya, értéke 12 e Ft
"Richard Adolf Zutt: Vert bronz érem, magyar címerrel, és Hadsegélyező 1914 körirattal Ovális, bronz,
világoskék zománcs, felső szélén féköríves nyílás, hátoldalán 1914 évszám 52x34 mm", Dr. Shedlin
Goldzieher Michele Alexandra adománya, értéke
15 e Ft
107x40x30 cm-es posztamens dió furnérral, Babinka István adománya, értéke

30 e Ft

Tilia europea 'Pallida'- Hársfa, Dr. Barabits Elemér adománya, értéke

49 e Ft

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 közzéteszi.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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