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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.
A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződésben
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
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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, közművelődési tevékenység
2011. évi CLXXV. tv. 32.§
a kultúrát kedvelő közönség
162.032 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Állandó kiállítások száma:

8

Időszaki kiállítások száma:

2

Látogatók száma 162.032 fő, ebből
- Múzeumi kiállítások látogatóinak száma: 156.448 fő
- Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma: 123 csoportban 2.770 fő
- Egyéb múzeumi területek látogatóinak száma: 2.814 fő
Fentiekből
- Külföldi látogatók becsült száma: 65.000 fő
Múzeumi tárlatvezetések száma: 2.638
Múzeumi tevékenység árbevétele: 214.377 e Ft
Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele: 2.419 e Ft
Múzeumi, kiállítási tárgyak, múzeumpedagógiai eszközök beszerzése, műtárgyak restaurálásának értéke:
4.433 e Ft
Múzeumi baráti kör rendezvényei: 8 alkalom
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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
9.341 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Saját szervezésű előadások száma: 18
Befogadott előadások száma: 21
Gyermek előadások száma: 7
Kulturális programokon résztvevők száma 9.341 fő, ebből
- Saját szervezésű előadások résztvevőinek száma: 3.622 fő
- Befogadott előadások résztvevőinek száma: 5.360 fő
- Gyermek előadások résztvevőinek száma: 359 fő
Kulturális programok, koncertek, előadások árbevétele: 7.131 e Ft

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

Grassalkovich-kastély épület, park fenntartás
2011. évi CLXXV. tv. 32.§

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

nem mérhető

a kultúrát kedvelő közönség

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Kastély épület tárgyévi fejlesztések ráfordítása: 2.575 e Ft
Kastély épület karbantartási költsége: 3.961 e Ft
Kastély épületgépészet, gépek, berendezések karbantartási költsége: 10.547 e Ft
Kastélypark fenntartási költsége: 11.961 e Ft
Kertészeti kisgépek beszerzése: 1.173 e Ft
Működési tárgyi eszköz beszerzés: 1.521 e Ft

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

Vagyonelem
értéke

Mérleg szerinti eredmény

Felhasználás célja

Mérleg szerinti eredmény

-55 557 Közhasznú tevékenység
6 196 Vállalkozási tevékenység

Összesen:

-49 361

A saját tőke a 2015. évi mérleg szerinti eredmény összegén kívül nem változott.
A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

-5-

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 időszak

Ügyvezető igazgató
Ügyvezető igazgató helyettes
Felügyelő Bizottság

Összesen:

Tárgyidőszak

10 998

11 925

6 777
3 360

7 118
2 860

21 135

21 903

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

644 297

597 601

95
217 917
0
80 510
345 775
696 832

114
223 927
0
93 485
280 075
646 962

240 364
562 321
-58 807

235 926
539 310
-55 557

109

295

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
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]

X

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

X
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]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]
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8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
8.1.1. Műemlékvédelem, felújítás, üzemeltetés
Felújítás - Fejlesztés
Pálmaház kazáncsere, fűtés korszerűsítése

1.139 e Ft

Kastélypark szökőkút gépészeti akna felújítás

636 e Ft

Kastélyépület egyéb beruházások, fejlesztések

800 e Ft

A fejlesztési kiadások magukba foglalják
- az Ady sétány felőli kerítés kiviteli tervét
- kapuk helyreállítási tervét
- biztonságtechnikai fejlesztéseket – Lovarda, Ady sétány kerítés, Farkas archívum területeken
A fejlesztési kiadásokat saját árbevételi forrásaiból finanszírozta a Társaság.
A kastély V. kapuja melletti, Ady Endre sétány és a Martinovics utca felé eső kerítés szakaszt az MNV
Zrt. finanszírozásában felújítják. A munka egy része elkészült, a teljes befejezés 2016-ban várható.
Üzemeltetés
A közmű hálózatból villamos energia, fűtési célú vezetékes földgáz, valamint ivóvíz vételezés és
szennyvíz elvezetése kerül felhasználásra. A földgáz felhasználása a tervezetthez képest 92%-os volt. A
felhasználásban mutatkozó eltérés a fűtési szezonban jellemzően enyhe időjárás következménye. A
villamos energia felhasználása 2,5%-kal haladta meg a tervezett szintet. A minimális növekedés a nyári
időszak az éghajlathoz képesti jelentősebb eltéréséből adódik, aminek következtében az egyes
eseményekhez kapcsolódó hűtési igény megnövekedett.
A szerződött partnerek végzik a karbantartási tevékenységet azokon a területeken, amely speciális tudást,
műszerezettséget és szerszámokat igényelnek. A hűtési, illetve fűtési karbantartásra évi 3 alkalommal
került sor, a szezonalitási szükségletekhez igazodva. A tűzjelző eszközök az OTSZ előírásainak
megfelelő karbantartása az ütemezéseknek megfelelően megtörtént.
A liftek és emelő szerkezetek vonatkozásában az üzemelő szerkezetek karbantartása és folyamatos
ellenőrzése szerződés szerint történik. Az emelő és felvonó szerkezetekre vonatkozó szabályozások 2015.
októberi változása miatt valamennyi érintett szerkezetre vonatkozó felmérés került elvégzésre, amelynek
alapján a kötelezettségekre vonatkozó folyamatok felülvizsgálatra kerülnek.
A kazánház gázérzékelő rendszerének ellenőrzése az előírások szerinti ütemezésben zajlott. A rendszerek
az ellenőrzések és karbantartások során az előírásoknak megfelelő állapotban, hiba nélkül működtek.
Kártevő mentesítés az ütemezetteknek megfelelően történik.
Hulladék elszállítása: darab 1.100 l-es gyűjtőedényből heti két alkalommal történik a kommunális
hulladék elszállítása. Az elszállított kommunális hulladék mennyisége 29 tonna, valamint 68,76 tonna
zöldhulladék elszállítása történt meg.
A Társaság tulajdonában lévő járművek üzemanyag felhasználása a normáknak megfelelően alakult. A
járművek használatából adódóan baleseti esemény nem következett be.
8.1.2. Természetvédelmi feladatok, park fenntartás
A kastélypark fenntartására, egész éves karbantartására, kertészeti munkálatokra 11.961 e Ft-ot fordított
a Társaság, ebből 4.994 e Ft Gödöllő Város Önkormányzata által térítés nélküli szolgáltatás formájában
biztosított támogatás.
A kastély parkjában az alábbi kertészeti, parkfenntartási munkák kerültek elvégzésre:
A felújított területen:
- gyep szellőztetés, felülvetés
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- 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
- lombgyűjtés
- csúszásmentesítés
- öntözőrendszer karbantartás
- gyep és fiatal fák műtrágyázása, lombtrágyázás
- faápolás, tuskómarás
A nem felújított területen:
- fűnyírás
- kaszálás
- faápolás, fagyöngymentesítés
- jégkár elhárítás a sérült fákon
- idős gesztenyék, platánok és örökzöldek komplex növényvédelme
- ritkítás, bozótirtás
- faápolás, tuskómarás
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 tematikus múzeum az
alapítói szándék szerint (a működési engedély megszerzésének időpontja: 1995. augusztus 10.,
nyilvántartási száma: Mk/d/84) a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, stílusteremtő gödöllői
kastélyépület történetének tárgyi emlékeit kutatja, gyűjti, megőrzi az utókor számára és teszi közkinccsé.
Az elmúlt húsz esztendő alatt több százas darabszámú tárgyi gyűjtemény, valamint tizenkétezer darabot
is meghaladó dokumentum és fotó gyűlt össze, amelyek a gyűjtemény alapját alkotják.
1996 és 2001 között több szakaszban, az épület felújításának előrehaladási ütemében nyíltak meg állandó
kiállításaink, melyek a kastély történetének két fénykorát, valamint Erzsébet királyné magyarországi
kultuszát mutatják be. A kiállításokon a saját tulajdonú műtárgyakon kívül több mint húsz múzeum,
illetve magánszemély több mint ötszáz 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 az elveszett darabok rekonstrukciójával. A XVIII. századi
francia kertből egyedüliként helyreállított épület külön kérésre, tárlatvezetéssel tekinthető meg, illetve a
kastély nagy családi rendezvényein (pl. Ibolya Nap, Barokk Napok, Vadásznap) ingyenesen, egyénileg
is látogatható. 2010 nyarán nyílt meg a kastély Erzsébet-előkertje alatt elhelyezkedő egykori Horthybunkerben berendezett kiállításunk, amely a kastély II. világháborús időszakát, illetve a bunkerek
"világát" idézi meg. 2011. szeptember vége óta látogatható a kastély Gizella-szárnya, amelyben a
Századok, lakók, történetek című állandó kiállítás a kastély XX. századi történetét mutatja be a 2011-es
magyarországi EU-elnökség kastélybéli emlékeivel bezárólag. A kiállítási teremsor melletti folyosón
tekinthető meg a Habsburg-képgaléria.
2012 nyarán nyílt a kastély legújabb állandó kiállítása, amely a Királyi és főúri lovaskultúra címet viseli.
A Barokk istálló felett elhelyezkedő nyolc, falfestésekkel szépen dekorált szobában, nyolc különböző
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múzeumi látogatóinak száma 2015-ben összesen 162.032 fő volt. Ebből ingyenes látogatási lehetőséggel
9.528 fő látogató élt, kedvezményes jegyet vásárlók száma 52.618 fő. A külföldi látogatók becsült száma
65.000 fő. Négy tárlatvezetőnk, valamint a mintegy 20 főnyi vizsgázott, külsős tárlatvezető összesen
2.638 tárlatvezetést tartott, amelyeken 64.885 fő vett részt.
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 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 szóba jöhető múzeumi nyilvántartó-programok áttekintése után 2014-ben a Monguz Kft.
szoftverére, a HunTéka rendszerre esett a választásunk. 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. Megkezdtük a műtárgyállomány szisztematikus számítógéppel történő leltározását, 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.
Ezzel párhuzamosan megkezdtük a Farkas Archívum dokumentumgyűjteményének feldolgozását is,
amely 2016-ra áthúzódó feladataink egyik legfontosabb részét képezi. Ebben az esetben a munkafolyamat
– a későbbi kutatás megkönnyítése érdekében – kiegészül az archív levelek beszkennelésével is.
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.
Gyűjteményi munka
A Gödöllői Királyi Kastély múzeumi gyűjteménye a 2015-es esztendő során is jelentős, szép
műtárgyakkal gyarapodott, a tárgyi anyag összesen 145 darabbal. NKA miniszteri keret segítségével
sikerült megvásárolnunk három, Ferenczy Idához kapcsolódó relikviáit. Ferenczy Ida a királyné mellett
eltöltött szolgálati éveiben a királyné bizalmas barátjává vált. Számos használati tárgyat kapott tőle
ajándékba, amelyek egy része már a Gödöllői Királyi Kastély múzeumi gyűjteményét gazdagítja,
ajándékozás vagy vásárlás útján. Tavaly vásároltunk egy melltűt, amely Erzsébet királyné ajándéka volt
Ferenczy Ida részére. A második vásárolt tétel egy bécsi, Marenzeller utazó óra, a XIX. század második
feléből. Sárgaréz a tokja, csiszolt üveglapokkal. Naptáros, ébresztős, ¼ ütős óraszerkezettel,
zománcfestett számlapokkal, eredeti kulccsal. A tárgy-együttes része egy sárgaréz asztali tintatartó, kerek
talpon tálka zsanéros fedéllel, kétoldalt fülekkel, porcelán tintatartó betéttel, a 19. század végéről. A
vásárolt tárgyak közül a legértékesebb egy fotóalbum, valószínűleg Ferenczy Ida tulajdonából, amely az
uralkodópár, I. Ferenc József és Erzsébet királyné, valamint a császári család és a magyar arisztokrácia
jeles alakjainak fotográfiáit tartalmazza. A gyűjtemény (20 kartonált, ablakos berakólapon) összesen 158
db archív fotót (vizitkártyát) és 1 db (albumon kívüli) kabinetportrét tartalmaz az 1865–1875 közötti
időből. Korabeli, csatos egészbőr fotóalbumban; a kötéstáblán ötágú hercegi koronával díszített rézveretű
„FI” monogrammal, a lapszéle körül aranymetszéssel.
A múzeumi gyűjtemény ajándékozás útján is értékes tárgyakkal gazdagodott. Ily módon a történeti
dokumentumtár 67 tétellel, köztük archív képeslapokkal, illetve Ferenczy Ida névjegyeivel gyarapodott,
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archív fotóval bővült.
Könyvtár
A múzeumi szakkönyvtári gyűjtemény az elmúlt évben vásárlás útján 3 darabbal, míg ajándékozás,
kiadványcsere és tiszteletpéldányok útján 38 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. A
kiállítások műtárgyvédelmi eszközeinek gyarapításához is hozzásegített bennünket az NKA pályázati
támogatása. Az időszaki kiállítás utolsó termében épített álfalon elhelyezett kisméretű festmény
védelmére JA-182SH típusú rezgés- és dőlésérzékelőt szerezhettünk be, valamint egy ELSEC 764C
típusú digitális mérőműszert, amely légállapot, fénymennyiség és UV sugárzás mérésére is alkalmas.
Mindkét eszközt használni tudjuk majd további kiállításainkon és a hétköznapi munkánk során.
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 sikerült elvégezni az épület
legszükségesebb karbantartási munkáit. Az év közben nagy igénybevételnek kitett műemléki
táblásparketta 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. A sok
ezer látogató terhétől megsüllyedt, meglazult, vagy szétszáradt darabok javítása és a kipergett
tömítőanyag pótlása után a felület új viaszréteget kapott, amelyet száradás után felpolíroztak. A selymes
fényüket visszanyert parkettákat a látogatói útvonalon szőnyegek védik a karcolódástól, amelyek azonban
az évek során egyre jobban elhasználódnak, így cseréjük évente, szakaszonként történik.
Tudományos tevékenység
A tavalyi esztendőben a múzeumi osztály konferencián hazai és nemzetközi konferencianapjainak száma
24 volt. Az év folyamán a kollégák összesen 13 előadást tartottak. A múzeumi osztály munkatársainak
(Kaján Marianna, Kovács Éva, dr. Papházi János) publikációi a Történeti Muzeológiai Szemle 2015. évi
számában jelentek meg, illetve egy kolléga (dr. Papházi János) tanulmánya pedig a Gödöllői Városi
Múzeum tavaly nyáron kiadott tanulmánykötetében (Birodalmam alatt… Gróf Grassalkovich Antal a
birtokos, mecénás és magánember) is.
Múzeumi kiadványok
A Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő kortársaik Gödöllőn c. időszaki kiállításunkhoz katalógust
is megjelentettünk. Az 56 oldalas, magyar-angol nyelvű katalógus tanulmányát a kiállítás kurátora, dr.
Bakó Zsuzsanna írta. A katalógust 36 műtárgyfotó illusztrálja, mindegyik a kiállításon szereplő festményt
bemutatva. Ezek közül a legérdekesebbekről részletes leírás is olvasható a kötetben, melyet a
műtárgyjegyzék zár.
Tavaly szeptemberre jelent meg gyermekeknek szóló új kiadványunk, Herceg Egérváry Elemér kifestője,
amely a mesekönyvből már jól ismert illusztrációkból készített füzet. Szándékaink szerint 24 oldalas
kiadvány kifestés előtt és után is praktikus segítség lesz a kastélypark növényeinek, állatainak,
épületeinek és lakóinak megismerésére. A humoros szövegezés pedig ebben a kiadványban is élvezetessé
teszi a kastély mesevilágának felfedezését.
Kutatószolgálat
2015-ben hét 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 eGödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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munkatársaihoz.
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:
- Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő kortársaik Gödöllőn (május 1 - augusztus 30.)
- Levelek a királyi udvarból címmel kamara kiállítás (június 6 - július 2.)
- A Pest Megyei Értéktár vándorkiállítása (július 19 – július 31.)
- „Our World is beautiful”, kiállítás a Cewe nemzetközi fotópályázat díjnyertes fotóiból
(2015. november 11 – 2016. január 10.
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 külsős tárlatvezetőink
továbbképzésére, tájékoztatására. Ezen alkalmakkor a kastély és környezetének újdonságait mutattuk be
(pl. új műtárgyak). Dr. Bakó Zsuzsanna kurátor tartott májusban szakvezetést a tájképfestészeti
kiállításban, míg Kaján Marianna és Faludi Ildikó muzeológusok Levelek a királyi házból címmel
tartottak előadást a kastély gyűjteményébe bekerült különleges dokumentumokról. Az év folyamán két
egynapos (Pozsony; Betlér), s egy kétnapos (Baja és környéke) kirándulás is volt.
Múzeumok éjszakája
2015. június 20-án immár kilencedik alkalommal csatlakoztunk a Múzeumok Éjszakája elnevezésű
országos programhoz. Ezen az estén 19 és 24 óra között 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 „Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő kortársaik
Gödöllőn” c. időszaki kiállításunk. Látogatható volt még a Horthy-bunker, míg a díszudvaron zenei
fellépők szórakoztatták az érdeklődőket. A kastély helyreállított romantikus tájképi kertjében dr. Rosta
László botanikus vezetésével, 19 és 21 óra között parktúrán vehettek részt vendégeink, melynek végén a
Királydombi pavilont is megtekinthették. A kastélypark hátsó része szabadtéri színházi előadás helyszíne
volt, Shakespeare: Szentivánéji álom c. darabját adták elő a helyi Waldorf Iskola tanárai. A gyerekek
számára kézműves foglalkozást szerveztünk a kastély Sala Terrena-jában, ahol 18.30 és 22 óra között
gyógynövényes dobozkákat, tölcséreket készíthettek. Ezen programunk a Flóra kertje nevet viselte,
hiszen megvalósításához Remsey Flóra kárpitmotívumait használtuk fel.
Kulturális Örökség Napjai
A szeptember 19–20-i hétvégén a kastély ismét csatlakozott ehhez az országos programhoz, amelynek
pénteki központi, országos megnyitójára tavaly először a kastély dísztermében került sor. Az érdeklődők
padlástúrán vehettek részt. Mindkét napon 5-5, egyenként 40-50 perces vezetést tartottak munkatársaink,
s mutatták meg a padlástér legérdekesebb építészeti, műszaki megoldásait. Óránkénti indulással, naponta
6 alkalommal indultak túrák a Horthy-bunker megtekintésére, melynek történetéről Kaján Marianna
muzeológus tartott előadást a kastély Barokk színházában. Ezen kívül ingyenesen volt látogatható a
Királydombi pavilon, amelynek nyitva tartását ezúttal is Kastélybaráti Egyesület önkénteseinek
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közösségei is.
Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny
A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2015. november 21-én immár 21.
alkalommal rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központtal és a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületével közös szervezésben.
A rendezvény döntőjének tavaly a kastély Lovardája adott otthont, ahol négy különböző kategóriában
mérte össze tudását a zsűri által oda bejuttatott mintegy 30 fiatal versenyző.
Múzeumpedagógia
2015-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. 2015-ben 123 csoportban, összesen 2770 fő vett részt ezeken a foglalkozásokon. A helyi
óvodákkal és iskolákkal folytatódtak az együttműködéseink.
Az új ismeretek és a korábbi tapasztalatok alapján a 2015/16-os tanévre újra átgondoltuk
foglalkozásainkat. A kínálatot újraterveztük, programjainkról aktuális leporellót adtunk ki, és ezeket az
országos múzeumpedagógiai adatbázisban ( Múzeum a’la Carte) is elérhetővé tettük. A 2013-as
Múzeumpedagógiai nívódíj összegéből az 1860-70-es évek gyermek divatja szerint készített 10 lányka
és 10 fiú öltözet elkészült.
Új foglalkozásunk, amely során a gyermekek beöltözhetnek az újonnan elkészült ruháinkba a
Vendégségben a királyi gyermekeknél címet kapta. A kastély barokk színházát a múzeumpedagógiai
programba bekerülő két foglalkozás a Bál a kastély barokk színházában, és a Barokk színház, barokk
színjátszás kapcsolja be a kínálatunkba.
Az időszaki kiállításunkhoz kapcsolódó pedagógiai programunk célja többrétű volt. Mivel a kiállítás
nyitva tartása nagyrészt tanítási időn kívülre esett, fontos volt, hogy már a kiállítás megnyitását
megelőzően, valamint a nyár folyamán felhívjuk a családok figyelmét a témára, a kiállításra, ahová
később akár osztállyal is eljöhettek a gyerekek. A kiállítás témájához kapcsolódóan a Múzeumok
Majálisán és Múzeumok Éjszakáján is Flóra Kertje címmel - illatos tölcsért készítettünk a gyerekekkel.
Remsey Flóra által tervezett kastélykárpitos karton és gyógynövények segítségével, a kastély és a
természet kapcsolatára helyezve a hangsúlyt. Mindkét kezdeményezéssel sikerült elérnünk a
célközönséget, nagy volt az érdeklődés és szívesen vettek részt a programokon.
A Kalandozás a Gödöllői Kastélyparkban! címmel elkészült a parkfelfedező játéklapunk. A honlapunkról
letölthető térkép és a játéklap, illetve a park növényjelölő táblái segítségével azok a családok és csoportok,
akik szeretnék játékos formában megismerni a parkunk nevezetességeit, megtehetik azt teljesen önállóan.
Kapcsolódtunk a Kalandra fel! óvodás korú gyermekek számára meghirdetett programhoz. Ennek
keretében az óvodás csoportokat kirándulni hívták a gödöllői természeti értékek megismerésére.
Az óvodás és kisiskolás korosztály megszólítását a pedagógusokon keresztül igyekeztük elérni, akiknek
múzeumi évnyitó keretében mutattuk be a kínált lehetőségeket. Ennek eredményeként néhány osztály a
helyi iskolákból segédanyagaink segítségével önállóan látogatta meg és dolgozta fel a kiállítást és a
kastély parkját és tette élményekkel teljesebbé látogatását. 2015. augusztus 27-én múzeumi évnyitót
tartottunk, ahová a Gödöllői és az Aszódi Tankerület iskoláiból érkeztek intézményvezetők és
pedagógusok. Rendezvényünkön összesen 39 pedagógus, 12 kiállító intézmény vett részt. Az idei évben
is az időszaki kiállítás megismertetésére kiemelt figyelmet szenteltünk. A pedagógusok számára a
rendezvény keretében ingyenes volt az önkéntesek által tartott tárlatvezetés.

A kastély munkatársa(i) képviselték az intézményt az év során több múzeumpedagógus találkozón,
és konferencián is. (pl. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, Országos Múzeumpedagógiai
Konferencia).
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Szezonnyitó eseményként részt vettünk a legnagyobb hazai turisztikai seregszemlén, az Utazás
kiállításon (2015. február 16 - március 1. között) a Turisztikai Egyesület Gödöllő (TEG) „színeiben”.
Kiemelten kommunikáltuk programjainkat, prioritást kapott a múzeumpedagógiai termékcsoport, erre
speciális kiadvány is készült a hagyományos invitatív flyereink (Vendégváró hétvégék és kulturális
programajánló) mellett.
A Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatósága tavaly is megrendezte Magyarország
legnagyobb, több mint 100 éves múltra visszatekintő agrárgazdasági rendezvényét, az OMÉK-et
szeptember 23-27. között. TEG-tagokként egy közel 80 m2-es standon lehetőségünk volt nem csak
kiadvány szinten bemutatni a helyszínt, hanem élmény-elemekkel is összekapcsolni a jelenlétet.
2015. május 1-3. között került sor a The European Castles Fair-re. A vajdahunyadi várban, a Hunyadiak
ősi fészkében első alkalommal rendezték meg a Kastélyok Európai Vásárát, melyre a Gödöllői Királyi
Kastély is meghívást kapott. Látványos standdal vettünk részt az expón. A programmal a szervezők célja
elsősorban az volt, hogy Európa történelmi nevezetességeinek szépségét népszerűsítsék. Csehország,
Spanyolország, Magyarország és Románia közismert műemlék épületei, kastélyai és várai mutatkoztak
be a különleges hangulatú helyszínen.
MICE Business Day (december 1.) Az első ízben megrendezett corporate vásárra a Groupama Arénában
került sor, és kiemelten hangsúlyos volt a rendezvényhelyszínként történő hasznosítás tekintetében. A
MICE Business Day rendezvényen a hazai és elsősorban környező országok konferencia, incentive és
üzleti utazások szolgáltatói közvetlenül, B2B tárgyalások keretében mutatkozhattak be és juttathatták el
ajánlataikat az elsősorban hazai konferencia- és kongresszus-szervezők, rendezvényügynökségek,
szövetségek és vállalati utaztatók részére. Szigorú látogatói regisztráció volt: csak szakmai, potenciális
vásárlók regisztrációját fogadták el. Nemzetköziség: hazai és külföldi cégek, szakemberek vettek részt
mind a kiállítói, mind a látogatói oldalon.
Folytatódott szakmai együttműködésünk a nemzeti turisztikai marketingszervezettel, melynek keretén
belül a tavalyi évben is számos study tourra és fam tripre érkező külföldi szakembert (közel 180 főt),
szakújságírót láthattunk vendégül.
A Magyar Turizmus Zrt.-vel meglévő, nagyszerű szakmai együttműködésünk kiemelkedő eseménye és
egyben eredménye is, hogy március végén közel 1000 fő kínai vendéget láttunk vendégül egy napon,
akik a kastély meglátogatásán kívül a lovardában koncerteket élvezhették, kialakított helyszíneken
bemutatót nézhettek tipikus magyar ill. hungarikum termékekről (pl. bűvös kocka) és vásárlási
lehetőséget is biztosítottunk a számukra ugyanitt. A rendezvény jelentősen növelte a kastély bevételét és
forgalmát a szokásos márciusokhoz képest.
Média, Internet
Honlap:

www.kiralyikastely.hu

Email címek:

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

Szakmai és társadalmi kapcsolatok
Jó szakmai kapcsolatot ápolunk a nagy magyar közgyűjteményekkel. Időszaki kiállításaink
előkészítésekor sok segítséget kaptunk és kapunk. Ugyanakkor már a Gödöllői királyi kastély múzeuma
is megjelenik egyre több alkalommal kölcsönzőként más múzeumok felé, külföldre is. Így volt ez pl. a
betléri kastély (Szlovákia) Erzsébet kiállítása esetében is.
Rendszeresen részt veszünk a szakmai szervezetek közgyűlésein, szakmai napokon, továbbképzéseken,
konferenciákon. 2006 óta a kastély tagja az 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
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

-13jelent, hogy 2013 novemberétől újabb 3 évre a kastély igazgatója a szervezet elnökségi tagjaként
dolgozik. A kastély munkatársai részt vesznek a nemzetközi Sisi-út tevékenységében is.

8.1.4. Kulturális rendezvények
Koncertek, előadások
Tárgyévben 39 kulturális előadás került megrendezésre, szervezésre, az előző évi 34 koncerttel, színházi
előadással szemben.
Lebonyolítási formájára nézve voltak saját szervezésű, közös szervezésű (más rendezvényszervezővel
együtt lebonyolított) és befogadott rendezvények. 2015-ben 17 saját szervezésű, közös szervezésű 1,
befogadott előadás 21 volt, összesen 39 rendezvény.
A saját szervezésű és a befogadott koncerteken, színházi előadáson 2014-ben 9.717 fő, 2015-ben 8.982
fő látogató vett részt.
2015. január 10-11.
2015. február 14.
2015. március 14.
2015. március 14.
2015. április 10.
2015. április 24.
2015. május 24.
2015. június 6.
2015. június 12.
2015. június 14.
2015. június 20.
2015. július 5.
2015. július 7.
2015. augusztus 9.
2015. augusztus 14.
2015. szeptember 10.
2015. szeptember 11.
2015. szeptember 19.
2015. október 1.
2015. október 4.
2015. október 9-11.
2015. október 24-28

Újévi koncert (Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Hot Jazz Band)
Bálint napi Balassi est
Gödöllői kulturális tematikus év nyitó koncertje
Tóth Benedek és a Budapesti Vonósok Bach koncertje
Nottingham Choir kórus koncertje
Horváth Izabella (zongora) és Szabadi Vilmos (hegedű) koncertje
Nijmegen-i Bach Choir (Hollandia) kórus és a G. Sz. Z. koncertje
Donizetti: Szerelmi bájital vígopera scenírozott változatban
Az „Ensemble Flauto Dolce” együttes koncertje
Operett gála
Shakespeare: Szentivánéji álom
Brighton Youth Orchestra és a Percussion Ensemble koncertje
Milwaukee Youth Symphony Orchestra és a G. Sz. Z. koncertje
„Parlami d’amore” - olasz dalest
Operett est
Balogh Piusz zongora koncertje Erzsébet királyné halálának emlékére
Rossini opera gálahangverseny
Nyárbúcsúztató fúvós koncert a Gödöllői Városi Fúvószenekarral
A Zene Világnapja: „Nyújtsd a kezed és játszd a swinget” jótékonysági
koncert
A Frédéric Chopin Zeneiskola jelmezes koncertje
XVII. Nemzetközi Hárfa Fesztivál
XIV. Liszt Fesztivál (ennek keretében II. Országos Egyházzene-

pedagógiai Konferencia
2015. október 24
2015. október 25.
2015. október 26.
2015. november 8.
2015. november 20,22,27,28.
2015. december 5.
2015. december 6.
2015. december 10.
2015. december 12.
2015. december 13.
2015. december 29-30.

Balázs János és a Jávorkai testvérek
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
Egyházzene pedagógiai konferencia nyitókoncert
Snétberger Quartet koncert
Haydn: Élet a Holdon – a Magyar Állami Operaház előadása
Bogányi Gergely, Onczay Csaba és Szabadi Vilmos ünnepi koncertje
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje
Koncert a Román Kulturális Intézet szervezésében
Arpeggio gitárzenekar koncertje
Gödöllő Városi Vegyeskar koncertje
Óévbúcsúztató operaestek (Herczenik Anna és Domenico Menini)
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Ibolya nap - Húsvét a kastélyban
Az előző évek hagyományaihoz híven ebben az évben is kétnapos tematikus 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, míg Húsvét hétfőn programjaink a Húsvét témája köré épültek
Látogatói szám az eseményen kb. 3.500 fő volt.
Természetfilm fesztivál
2015-ben első alkalommal került megrendezésre a fesztivál. A kastély lovardája kiemelt helyszínként
szerepelt a programban, társszervező partnerként csatlakoztunk a kezdeményezéshez.
A rendezvény hazai és nemzetközi sikernek bizonyult. 2016-ban újból megrendezésre kerül, úgy tűnik,
hogy egy nemzetközi szinten is elismerésre hivatott és sikerrel kecsegtető rendezvény alapkövét sikerült
lerakni a szervezőknek.
Látogatói szám az eseményen kb. 1.800 fő volt.
Koronázási hétvége
Az esemény hagyományosan június első hétvégéjén az 1867-es koronázás tiszteletére került
megrendezésre. A program a neves dátum eseményein túl a királyi család gödöllői tartózkodásait hivatott
bemutatni, méltó, hiteles környezetben, hűen tükrözve a történelem könyvekben és az emlékiratokban
fellelhető valóságot.
Immáron harmadik éve városi felvonulással kezdtük meg az eseményt, mely a királyi pár érkezését és a
kastély koronázási ajándékként történő átadását mutatja be a közönség számára. Valószínűsíthetően az
idei évben az első szélsőségesen forró hétvégének köszönhetően a mindig népszerű programra a vártnál
kevesebben látogattak el. Jellemzően délelőtti programjaink voltak népszerűbbek, így az ünnepélyes
kapunyitás és táncprodukciók látványos, mozgalmas bemutatói.
Az „Éld át a múltat” program, mint a múzeumi látogatás része, kellemes, üde színfoltja családi
eseményeinknek.
Látogatói szám az eseményen kb. 2.500 fő volt.
Vadásznap
2015-ben 8. alkalommal került megrendezésre az alapjaiban visszatérő programelemekre épülő
rendezvény, melyet évről-évre igyekszünk újdonságokkal is frissíteni.
A VIII. Gödöllői Vadásznap programja - az előző évekhez hasonlóan - egy zártkörű protokolláris kiállítás
megnyitóval kezdődött. A kiállítás, melyet a nap folyamán bárki ingyenesen megtekinthetett, ebben az
évben a hagyományos vadászati módok jegyében dr. Fábián Gyula – a hazai vadászíjászat megteremtője
és az ősmagyar íj életre hívója - munkásságának állított emléket.
Vadásznapunk megszokott programjainak körét 2015-ben tovább színesítette a Szellemi Kulturális
Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő közösségek bemutatkozása, akik változatos standjaikkal számos
további látogatót vonzottak a kastélyba.
Látogatói szám az eseményen kb. 4.000 fő volt.
Adventi Kastélynapok
Az esemény 15. alkalommal került megrendezésre, hagyományosan a Karácsonyt megelőző hétvégék
egyikén. A program összeállítása során a fő cél ismét az volt, hogy az ünnep igazi értékét, hangulatát
kihangsúlyozva a Magyarországra látogató turistáknak, illetve a gyermekes családoknak nívós, könnyen
elérhető, emlékezetes élményt adó időtöltést biztosítsunk, hozzájárulva a turisztikai szezon
megnyújtásához.
Ünnepi zenei produkciók, betlehemezők, bábelőadások, gyermek drámapedagógiai és
múzeumpedagógiai foglalkoztatók, kézműves vásár várta a vendégeket. A négy különböző jól
megválasztott és elhelyezett gyermekfoglalkoztató nagyon népszerűnek bizonyult, különösen azért, mert
szombat munkanapján az óvodások és a kisiskolások számára kínáltunk iskolán kívüli tartalmas, élményteli szórakozási és tanulási lehetőséget. Csoportos foglalásukkal forgószínpad szerűen szerveztük meg az
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pedagógusok részéről.
Hagyományainkhoz híven „Erzsébet királyné és udvarhölgyei” személyében elevenedett meg a múlt,
akiket minden eseményünkön a legkisebbektől a külföldi vendégeken át az idősebb generációkig széles
körben elismerő csodálat vesz körül.
Adventi Kastélynapok a téli utószezon leglátogatottabb hétvégéje, kimutathatóan magas a múzeumi
látogatottság és az ajándékbolt forgalma.
Látogatói szám az eseményen kb. 2.500 fő volt.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. 2014. évi közhasznú költségvetési támogatás - múzeumi közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység
Támogatási program elnevezése:

2015. évi közhasznú költségvetési támogatás múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység

Támogató megnevezése:

Miniszterelnökség
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2015.01.01-2015.12.31.

86,500
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

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

86,500
86,500

-tárgyévben folyósított összeg:

86,500

visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X
86,500

Dologi:
Felhalmozási:

Összesen:

86,500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Miniszterelnökség a GF/JSZF/50/9/2015 iktató számú támogatási szerződés alapján 2015. évre 86.500
e Ft támogatást biztosított a Társaság számára, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok támogatása
gazdasági társaságok részére megnevezésű jogcímcsoport (ÁHT: 348617) terhére, az Áht. 48.§ (1)
bekezdése és az 51.§ (1) bekezdése, valamint az Ávr. 87.§-a szerint.
A támogatási szerződés aláírására 2015. március 19-én került sor. A támogatás 2015. március 24-én került
jóváírásra társaságunk bankszámláján.
A Miniszterelnökség, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ és a
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. között GJ/JSZF/50/10/2015. iktatószámon
megállapodás született a hivatkozott szerződés átruházásáról. A megállapodás aláírásával a
Miniszterelnökség a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központra ruházta
át a hivatkozott szerződésből eredő valamennyi jogát és az őt terhelő valamennyi kötelezettségét.
A támogatás célja: a társaság 2015. évi közhasznú működési feladatainak kiadásaihoz történő
hozzájárulás 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban.
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részt vevő munkatársak - múzeumi osztály, múzeum pedagógia, információs iroda (kastélypénztár),
teremőrök, tárlatvezetők, kulturális felelős, rendészet - személyi jellegű kifizetéseinek költségeit
számoltuk el, a munkaterületek 2015. január 1 - 2015. szeptember 30. között, illetve 2015. november
hónapban felmerült bér, személyi jellegű kifizetéseit figyelembe véve az alábbiak szerint:
Múzeumi osztály:
Az időszakban felmerült költség 12.515 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
12.306 e Ft
Múzeumpedagógia:
Az időszakban felmerült költség 2.276 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
2.147 e Ft
Információs iroda, kastélypénztár
Az időszakban felmerült költség 10.771 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
10.525 e Ft
Tárlatvezetők
Az időszakban felmerült költség 7.031 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
6.430 e Ft
Teremőrök:
Az időszakban felmerült költség 20.951 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
18.595 e Ft
Kulturális felelős:
Az időszakban felmerült költség 3.750 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
3.626 e Ft
Rendészet
Az időszakban felmerült költség 35.301 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség
32.871 e Ft
Összesen:
A fenti területeken a támogatással érintett időszakban a támogatás terhére elszámolt jogcímen felmerült
költség 92.595 e Ft, a támogatás terhére elszámolt költség 86.500 e Ft.
Az elszámolt teljesítések pénzügyi rendezése munkavállalók, adóhatóság, részére maradéktalanul
megtörtént.
A támogatás elszámolását Támogató felé határidőben megküldtük, az elszámolás elfogadásáról a
mérlegkészítésig visszajelzés nem érkezett.

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

Közhasznú költségvetési támogatás - múzeumi
közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Miniszterelnökség megbízásából a Forster Gyula
Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2015.12.21-2016.06.30.

90,000
546
546
90,000

-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:

546

Felhalmozási:
Összesen:

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

546
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A Miniszterelnökség megbízása alapján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ a 160/403-2/2015 iktató számú támogatási szerződés alapján 90.000 e Ft
támogatást biztosított a Társaság számára, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 57. jogcímcsoport (ÁHT: 348617) terhére vissza nem térítendő költségvetési
támogatás az Áht. 48.§ (1) bekezdése és az 51.§ (1) bekezdése, valamint az Ávr. vonatkozó rendelkezései
szerint.
A támogatás célja: egyedi költségvetési támogatás 2015.12.21-2016.06.30. közötti felhasználási
időszakban.
A támogatás 2015. 12.31-én került jóváírásra a Társaság bankszámláján.
A támogatásból tárgyévben 596 e Ft került felhasználásra épület karbantartási feladatok finanszírozására,
a következő időszakra áthúzódó maradvány 89.404 e Ft.

8.2.3. Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlása
Támogatási program elnevezése:

Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%
felajánlása

Támogató megnevezése:

Költségvetés
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2015.01.01-2015.12.31.

114
114
114
114

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

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

X

Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:

114
114

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 114 e Ft bevétel származik, amelyet
kiállítási tárgy, tükör konzolasztal magyar 19. sz. vége - virágtartós konzoltükör tisztítása, a hiányok
kiegészítésének és felületének metall-aranyozásának első ütemére fordítottunk.
A munkálatok 120 e Ft-ba kerültek, ebből 114 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen támogatás.

8.2.4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Támogatási program elnevezése:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Támogató megnevezése:

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllő Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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Támogatás összege (1000HUF)

2015.04.20-2016.02.29.

1,309
1,061
1,057
1,017

-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:

1,017

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

1,017

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 az
alábbiak szerint:
A támogatás a közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális
hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatást, a támogatás mértéke: 70%
Támogatási időtartama: 2015.04.20-2016.02.29.
Munkakör megnevezése: egyszerű mezőgazdasági foglalkozás
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben. A támogatás keretében 2 fő került
foglalkoztatásra. A támogatási lehetőség tárgyévben 1.017 e Ft-ban került kihasználásra.

8.2.5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Támogatási program elnevezése:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Támogató megnevezése:

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2015.11.01-2016.02.29.

719
329
59
59

-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:

X
59

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

59

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 az
alábbiak szerint:
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatást, a támogatás mértéke: 100%
Támogatási időtartama: 2015.11.01-2016.02.29.
Munkakör megnevezése: intézményi takarító és kisegítő
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben. A támogatás keretében 2 fő került
foglalkoztatásra. A támogatási lehetőség tárgyévben 59 e Ft-ban került kihasználásra.

8.2.6. Gödöllői Királyi Kastély parkfelület fenntartása
Támogatási program elnevezése:

Gödöllői Királyi Kastély parkfelület fenntartása

Támogató megnevezése:

Gödöllő Város Önkormányzata
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2015.04.01-2015.11.30.

4,994
4,994
4,994
4,994

-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:

4,994

Felhalmozási:
Összesen:

4,994

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A természetbeni támogatás tárgya: 2015. április 1-től november 30-ig terjedő időszakban a Gödöllői
Királyi Kastély felújított 5,6 ha-os parkjának részét képező 29.350 m2 gyepfelület kaszálási feladatai. A
támogatás formája térítés nélküli szolgáltatás.

8.2.7. Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő kortársaik Gödöllőn címmel időszaki
kiállítás megrendezése
Támogatási program elnevezése:

„Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő kortársaik
Gödöllőn” címmel időszaki kiállítás megrendezése

Támogató megnevezése:

Gödöllő város Önkormányzata
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2015.05.01-2015.08.30.

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

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

X
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:

2,000

Felhalmozási:
Összesen:

2,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatás cél szerint a "Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő kortársaik (1870-1915) Gödöllőn"
címmel 2015. május 1 - 2015. augusztus 30. között megrendezett időszaki kiállítás költségeire került
felhasználásra, maradék nélkül, az alábbi jogcímeken:
- kiállítás bontása, műtárgyszállítás költsége
580 e Ft
- műtárgyak kölcsönzési díja
78 e Ft
- műtárgybiztosítás
1.342 e Ft
A tájképfestészeti kiállítást Gödöllő városának "Művészetek kertje - Gödöllő, 2015" címmel meghirdetett
tematikus évéhez kapcsolódva rendeztük meg.
A kiállítás megrendezésének bekerülési költsége 6.812 e Ft volt, ebből 2.000 e Ft-ra nyújtott fedezetet
jelen támogatás.
A támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót támogató elfogadta.

8.2.8. Snétberger Quartett koncertje megvalósítása
Támogatási program elnevezése:

Snétberger Quartett koncertje megvalósítása

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2015.11.08-2015.11.08.

500
500
500
500

-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:

500

Felhalmozási:
Összesen:

500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap a Snétberger Quartett koncertjének megvalósítására 500 e Ft támogatást
biztosított.
A koncert 2015. november 8-án került megtartásra a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában. A neves
gitárművész Snétberger Ferenc olyan zenészekkel lépett színpadra, akik hozzá hasonlóan otthon vannak
a különböző zenei műfajokban, melyek alapját a klasszikus zene és a jazz jelenti. A modern és a
hagyományos stílusok tisztelete a zongorista Oláh Tzumo Árpád, "Barcza" Horváth József bőgős,
valamint Toni Snétberger dobos zenei világában is érvényesül.
A nagy érdeklődéssel kísért koncerten a fellépő művészek a már Tőlük megszokott rendkívüli zenei
élményen túl, lebilincselő atmosztférát teremtettek a közel 450 főnyi hallgatóságnak.
A koncert bekerülési költsége 2.038 e Ft volt, ebből 500 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen támogatás.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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Támogatási program elnevezése:

XIV. Liszt Fesztivál megvalósítása

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2015.10.24-2015.10.28.

600
600
600
600

-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:
Dologi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

600

Felhalmozási:
Összesen:

600

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap a XIV. Gödöllői Liszt Fesztivál megrendezésére 600 e Ft támogatást
biztosított.
A fesztivált 2015. október 24-én Balázs János és a Jávorkai fivérek koncertje nyitotta meg, műsor:
Haydn: G-dúr Tiró Hob.XV.25 (alla ungarese) - közreműködött: Balázs János zongora, Jávorkai Sándor
hegedű, Jávorkai Ádám cselló
Dubrovay: duo csellóra és hegdűre - Jávokai Sándor hegedű, Jávorkai Ádám cselló
Dubovay: Parafrázis (1999.) - közreműködött: Balázs János zongora
Chopein: g-moll Trió - közreműködött: Balázs János zongora, Jávorkai Sándor hegedű, Jávorkai Ádám
cselló
Október 25-én a Szent Efrém Férfikar és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar adott koncertet a Gödöllői
Királyi Kastély Lovardájában.
Október 26-án vette kezdetét a három napos II. Országos Egyházzene-pedagógiai Konferencia,
"Egyházzene-oktatás közelről - Mit, hogyan és miért?" A konferencia tervezett programját teljes
egészében sikerült tartani és megvalósítani a három nap folyamán. A 26-i megnyitón és nyitókoncerten
nemcsak a konferenciára előzetesen jelentkezők, hanem más érdeklődők is részt vettek.
Az október 27-28. napokon megtartott szakmai előadásokon 140 regisztrált jelentkező vett részt
folyamatosan, ami a szakmai konferenciák látogatottságát tekintve szép számnak mondható. Az
előadások mind szoros kapcsolatban voltak nemcsak a konferencia célkitűzéseivel, hanem a tágabb
értelemben befogadó Liszt Fesztivállal.
A program bekerülési költsége 2.727 e Ft volt, ebből 600 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen támogatás.
A támogatás felhasználásáról készült beszámolót Támogató elfogadta.

8.2.10. Bogányi Gergely, Onczay Csaba és Szabadi Vilmos ünnepi koncertje
Támogatási program elnevezése:

Bogányi Gergely, Onczay Csaba és Szabadi Vilmos
ünnepi koncertje

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)

2015.12.05-2015.12.05.

500
500
500
500

-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:

500

Felhalmozási:
Összesen:

500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap a Bogányi Gergely, Onczay Csaba, és Szabadi Vilmos ünnepi koncertjének
megvalósítására 500 e Ft támogatást biztosított.
A koncert 2015.december 5-én került megtartásra a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában.
A három nemzetközi hírű magyar zeneművész fellépését rendkívüli érdeklődés kísérte a már
hagyományosan megrendezésre kerülő "Adventi koncertek" sorozat nyitó eseményén. A belépőjegyek
már szeptember végén elfogytak, a koncert teltházas előadás volt. A nagy érdeklődés a fellépő művészek
személyén kívül a Gödöllőn először hallható és látható "Bogányi zongora" érkezésének is köszönhető
volt.
A koncert bekerülési költsége 2.241 e Ft volt, ebből 500 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen támogatás.
A támogatás felhasználásáról a szakmai és pénzügyi beszámoló támogató felé megküldésre került.

8.2.11. Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő kortársaik Gödöllőn címmel időszaki
kiállítás megrendezése, valamint kapcsolód
Támogatási program elnevezése:

Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő kortársaik
Gödöllőn címmel időszaki kiállítás megrendezése,
valamint kapcsolódó katalógus megjelentetése

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2015.05.01-2015.08.30.

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

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

X
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-23Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:

1,000

Felhalmozási:
Összesen:

1,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatás cél szerint a "Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő kortársaik (1870-1915) Gödöllőn"
címmel 2015. május 1 - 2015. augusztus 30. között megrendezett időszaki kiállítás költségeire került
felhasználásra.
A tárlat a kastély Rudolf-szárnyának emeleti kiállító termeiben került megrendezésre, figyelembe véve a
térsor falfestésekkel való gazdag díszítettségét is.
A kiállításon Szinyei Merse Pál, Munkácsy Mihály, Mészöly Géza, Paál László, Székely Bertalan,
Mednyánszky László alkotásai mellett két híres gödöllői művész, Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy
Sándor tájképei is helyett kaptak.
A korábbi időszaki tárlatok mintájára ez alkalommal is kiadásra került a teljes tárgylistát és tanulmányt
tartalmazó kétnyelvű (magyar, angol) katalógus.
A kiállítás megrendezésének bekerülési költsége 6.812 e Ft volt, amelyből 1.000 e Ft-ra nyújtott fedezetet
jelen támogatás.
A támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámoló támogató felé megküldésre került.

8.2.12. Ferenczy Ida hagyatékába tartozó relikviák megvásárlása
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Ferenczy Ida hagyatékába tartozó relikviák
megvásárlása
Nemzeti Kulturális Alap
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

2015.08.10-2015.09.10.

1,400
1,400
1,400
1,400

-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:

1,400
1,400

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatás cél szerint Ferenczy Ida hagyatékába tartozó relikviák megvásárlására került felhasználásra,
az alábbi tárgyak beszerzésére:
1. Melltű - Erzsébet királyné ajándéka Ferenczy Ida részére
2. Bécsi Marenzeller utazó óra - sárgaréz tok, csiszolt üveglapokkal, naptáros, ébresztős, 1/4 ütős
óraszerkezettel, zománcfestett számlapokkal, eredeti kulccsal a 19. század második feléből

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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-243. Asztali tintatartó - sárgaréz, kerek talpon tálka zsanéros fedéllel, kétoldalt fülekkel, porcelán tintatartó
betéttel a 19. század végéből
4. Fényképalbum - nagy valószínűséggel Ferenczy Ida tulajdonából
A relikviák bekerülési költség 1.425 e Ft volt, ebből 1.400 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen támogatás.
A támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót támogató elfogadta.

8.2.13. Múzeumok Őszi Fesztiválja
Támogatási program elnevezése:

Múzeumok Őszi Fesztiválja

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

2015.09.28-2015.11.15.

100
100
100
100

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Személyi:
Dologi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

79

Felhalmozási:
Egyéb
Összesen:

21
79

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint Megrendelő és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft., mint a Rendezvény szervezője a 2015.augusztus 31-én kelt szerződésben rögzítette, hogy 2015.
szeptember 28. és november 15. 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 programjait a SZNM külön iránymutatása szerint lebonyolítsa:
2015.10.17.

Padlástúra
Hogyan dolgozik egy papír restaurátor?
Kódfejtők éjszakája

A rendezvény ellenértéke a Társaság által kiállított számla alapján bruttó 100 e Ft, amely az általános
forgalmi adót is tartalmazza.
A Társaság szerződés szerint teljesítette a vállalt kötelezettségeit, a támogatás elszámolását képező
számlát határidőben megküldte a Megrendelő felé. A pénzügyi kiegyenlítés, támogatás jóváírása a
mérlegkészítésig megtörtént.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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-258.2.14. "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.

500
500
500

-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:

500

Felhalmozási:
Összesen:

500

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
került felhasználásra, cél szerint felhasználva a 2014. évben folyósított támogatási összeget.
A támogatást a múzeumpedagógia programokhoz 20 db 1870-es évekbeli gyermekviselet rekonstrukció
készíttetésére, beszerzésére fordította a Társaság.
A pályázat bonyolítója a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, támogató elé a támogatás felhasználásáról készült
beszámolók megküldésre kerültek.

8.2.15. Magánszemélyek adománya
Támogatási program elnevezése:

Magánszemélyek adománya

Támogató megnevezése:

Magánszemélyek
központi költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF)

X

2015.01.01-2015.12.31.

2,175
2,175
2,175
2,175

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

X
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-26Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

42
2,133
2,175

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A tárgyévben a Kastélyépületben elhelyezett adománygyűjtő urna bevétele 42 e Ft volt, amelyet
közhasznú, múzeumi működési célokra fordított a Társaság.
Egyéb cél szerinti pénzbeli támogatást, pénzadományt magánszemélyektől, vállalkozásoktól a Társaság
nem kapott.
Tárgyi adományok tételei becsült értéken 2.133 e Ft, tételeiben:
Ferenc József dekorral díszített fehér porcelán asztali sótartó. Hüttl Tivadar budapesti gyárából,
zöld gyári bélyegzővel, 1900 körül. Átmérője: 83 mm, magassága: 30 mm - Adam Matavovszky
adománya, becsült értéke 20 e Ft
1 db azsúrral díszített terítő, 3 db azsúrral díszített szalvéta - Vendrei Klára adománya, becsült
értéke 60 e Ft
Szerk. Tinódi Varga Sándor: A cs. És kir. 32. gyalogezredek története (1741-1918); Gábel Gyula:
Erzsébet királyasszony emlékének Bp. 1905.; Doromby József: A magyar gyalogság Bp. - Bánki György
adománya, becsült értéke 36 e Ft
Tükör konzollal - magyar, 19. század vége, faragott, aranyozott hársfa, gipszmasszás rátétekkel.
Sérült, hiányos. Méretek: tükör 230*130 cm; konzol 51-105-39 cm - Saághy Józsefné adománya, becsült
értéke 280 e Ft
Szovjet eredetű tárgyak: öntött, bordás üvegpohár, talpas üvegpohár, alumínium evőeszközök,
üvegpalackok - Baracskai József adománya, becsült értéke 47 e Ft
Fotó Ferenczy Idáról, ülő térdkép, profilból, Strelisky, Budapest, 1897; 27 db tárgyi anyag; 67
db archív fotó; 59 db archív képeslap; 29 db fotóreprodukció; 40 db egyéb tárgy - Dr. Tolnay Pálné Kiss
Mária adománya, becsült értéke 1.475 e Ft
"KURD" szőnyeg 1920 körül, m:kb.3x4 m - Kiss István adománya, becsült értéke 200 e Ft
1869-es és 1870-es évi magyar törvények eredeti kiadásban (2 kötet) - Vendrei Klára adománya,
becsült értéke 15 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.
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