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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
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.
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A 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.
A Társasság a Tulajdonosok egyhangú döntése alapján 2016. február 1-től bérlőként, 6 év határozott
időtartamra a hatvani Grassalkovich-kastélyban működő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetője.

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
173.007 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Királyi Kastély Gödöllő
Állandó kiállítások száma:

8

Időszaki kiállítások száma:

2

Látogatók száma:

152.374 fő, ebből

- Múzeumi kiállítások látogatóinak száma: 144.868 fő
- Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma: 4.270 fő
- Egyéb múzeumi területek látogatóinak száma: 3.236 fő
Múzeumi tárlatvezetések száma: 2.585
Múzeumi tevékenység árbevétele: 196.591 e Ft
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Múzeumi, kiállítási tárgyak, múzeumpedagógiai eszközök beszerzése, műtárgyak restaurálásának
értéke: 4.925 e Ft
Múzeumi baráti kör rendezvényei: 8 alkalom
Vadászati Múzeum - Hatvan
Állandó kiállítások száma:

9

Időszaki kiállítások száma:

3

Látogatók száma 20.633 fő, ebből
- Múzeumi kiállítások látogatóinak száma: 16.695 fő
- Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma: 2.067 fő
- Egyéb közművelődési programok résztvevőinek száma: 857 fő
- Egyéb múzeumi területek látogatóinak száma: 1.014 fő
Múzeumi tárlatvezetések száma: 61
Múzeumi tevékenység árbevétele: 8.516 e Ft
Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele: 499 e Ft
Múzeumi, kiállítási tárgyak, múzeumpedagógiai eszközök beszerzése, műtárgyak restaurálásának
értéke: 8.557 e Ft

2.2. Kulturális, közművelődési tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális, közművelődési tevékenység
2011.évi CVXXV. tv. 32§

Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

a kultúrát kedvelő közönség
36.490 fő

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Királyi Kastély Gödöllő
Saját szervezésű előadások száma: 15
Befogadott előadások száma: 30
Gyermek előadások száma: 5
Családi napok száma: 5
Kulturális programokon résztvevők száma 36.049 fő, ebből
- Saját szervezésű koncertek, előadások résztvevőinek száma: 3.294 fő
- Befogadott előadások résztvevőinek száma: 6.990 fő
- Gyermek előadások résztvevőinek száma: 265 fő
- Családi napok becsült résztvevőinek száma: 25.500 fő
Kulturális programok, koncertek, előadások árbevétele: 7.235 e Ft
Vadászati Múzeum Hatvan
Családi napok száma: 2
- Családi napok becsült résztvevőinek száma: 441 fő
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Közhasznú tevékenység megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Grassalkovich-kastély Gödöllő, épület, park fenntartás
2011. évi CLXXV. tv. 32.§
a kultúrát kedvelő közönség
nem mérhető

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Királyi Kastély Gödöllő
Kastély épület tárgyévi fejlesztések ráfordítása: 5.041 e Ft
Kastély épület karbantartási költsége: 21.163 e Ft
Kastély épületgépészet, gépek, berendezések karbantartási költsége: 8.143 e Ft
Kastélypark fenntartási költsége: 13.575 e Ft
Vadászati Múzeum Gödöllő
Kastély épület karbantartási költsége: 80 e Ft
Kastély épületgépészet, gépek, berendezések karbantartási költsége: 3.280 e Ft
Kastélypark fenntartási költsége: 1.607 e Ft

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
A Társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem nem pénzbeli szolgáltatást.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Ügyvezető igazgató
Ügyvezető igazgató helyettes
Felügyelő Bizottság

11 925
7 118
2 860

11 181
5 950
2 284

Összesen:

21 903

19 415

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

Előző időszak

Tárgyidőszak

597 601

822 592

114
223 927
0
93 485
280 075
676 962

94
216 346
0
79 894
526 258
843 069

I. Személyi jellegű kiadás

235 926

361 381
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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:

-6Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény

Tárgyidőszak

539 310
-55 557

708 472
-18 504

295

321

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

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]
(közérdekű önkéntesek száma)

Értéke

X
X

X

X

X

X

X
X

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
7.1.1

Gödöllői Királyi Kastély
Műemlékvédelem, felújítás, üzemeltetés, természetvédelem

Felújítás - Fejlesztés
Tárgyidőszakban jelentősebb beruházás a 4. szárny homlokzati kő mellvéd restaurálása volt. A
beruházás bekerülési értéke 5.041 e Ft, amelyhez a Nemzeti Kulturális Alap utólagos finanszírozásban
2.000 e Ft támogatást nyújt. (A támogatás pénzügyi rendezése támogatási szerződés szerint 2017-ben
várható.)
A kastély V. kapuja melletti, Ady Endre sétány és a Martinovics utca felé eső kerítés szakasz felújítása
2015-ben az MNV Zrt. bonyolításában és finanszírozásában elkezdődött, tárgyidőszakban a
funkcionális használatba vétel megtörtént.
Üzemeltetés
A karbantartó anyagok beszerzése és felhasználása korrektív karbantartás keretei között valósult meg.
A meghibásodások okának feltárását követően a javításhoz szükséges anyagok beszerzésre és
beépítésre kerültek.
Preventív karbantartásra csak azon berendezések esetében került sor, amelyek karbantartása szerződött
Partnerek segítségével történik. Jellemzően az épületben üzemelő nagy rendszerek karbantartása
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Közhasznúsági melléklet

-7valósul meg ezen a módon, mint a fűtőberendezések, a légtechnikai eszközök (folyadékhűtők és
kapcsolódó berendezéseik).
Üzemeltetési anyagok – általános karbantartó anyagok
1. Világítás technika
Az Európai Unió direktívái alapján bizonyos fényforrások forgalmazása 2016-tól a készletek kifutása
után megszűnik. Jellemzően a higany tartalmú fényforrások esetében került sor a szigorú intézkedés
bevezetésére, ezért a többnyire kültéri világítási célokra alkalmazott ú.n. HMLI fényforrások hosszú
távú pótlása érdekében, továbbá a szintén higany tartalmú, de forgalmazás tekintetében még nem
korlátozott, ugyanakkor veszélyes hulladéknak minősülő, tipikusan beltéri világítás céljára alkalmazott
ú.n. kompakt fényforrások helyett más típusú fényforrások beszerzési és alkalmazási lehetőségeinek
feltárására került egy program elindításra. A technológiai váltás egyben az energia hatékonyság
növelésére is irányult, így megkezdődött a korszerű ú.n. LED alapú technológiák fokozatos bevezetése.
Beltéri világítás
Első lépésként már a 2014.-es év végén a kültéri térvilágítást ellátó 1.000 és 500 W-os halogén
fényvetők fokozatos kiváltására került sor. Amikor az egyes fényvetőkhöz rendelkezésre álló vonalizzó
készlet kifogyott, a készlet pótlása helyett megfelelő fényáram biztosítására alkalmas 20, 30 és 50 W-os
LED alapú fényvetők kerültek beszerzésre és telepítésre. A program kezdete óta mintegy 15 kW-nyi
összteljesítmény igényű halogén izzó alapú fényvető került lecserélésre. A helyettesítésül alkalmazott
LED technológia elektromos energia igénye nagyjából 1,5 kW-ot tesz ki, ami napi átlagosan 8 óra
üzemidőt feltételezve (a fényvetők automatikus kapcsolását megfelelően telepített ú.n. alkony
kapcsolók végzik) napi mintegy 100 kWh energia megtakarítást eredményez, ami éves szinten mintegy
1.200 e Ft megtakarítást jelent (a teljes létesítmény egy havi villamos energia felhasználásának
költsége).
A 2015. februárban az Európai Királyi Rezidenciák Szövetsége (ARRE – Association des Résidences
Royales Européennes) szervezésében a németországi Potsdamban került sor arra a szakmai
konferenciára, ahol a szervezetet alkotó intézmények elsősorban múzeumi célú területek világításának
korszerűsítésére vonatkozó új lehetőségeket és trendeket egyeztették. A tapasztalatok alapján a 2016-os
évben kezdetét vette a múzeumi területen a megfelelő fényforrások alkalmazásának felülvizsgálata és
fokozatos bevezetése. A Potsdam-i tapasztalatok és egyéb szempontok alapján az ú.n. COG

(Chip On the Glass - filament) LED technológián alapuló, napjainkra már elfogadható
árfekvésű fényforrások fokozatos bevezetésére került sor.
Első körben a meglehetősen nagy fogyasztású 28 W teljesítményű halogén fényforrások részleges
cseréje történt meg, a mindössze 4 W fogyasztású, de azonos fényáramot és megvilágítást biztosító
COG fényforrásokra. Az ellenőrző mérések igazolták azt, hogy az új fényforrások biztosítják a
megfelelő megvilágítást (a felületekre eső fényenergia a tárgyakat „kellemes” láthatósággal világítják
meg), miközben a tárgyak felülete közelében, de még a fényforrás közvetlen közelében sem
tapasztalható a műtárgyak szempontjából nagyon káros UV sugárzás. A megvilágított helyiségeket
egyenletes, „meleg”, villódzás mentes fény világítja meg, kellemes, megnyugtató érzetet biztosítva a
szemlélődéshez. A fényforrások színhőmérsékletének kiválasztásánál szempont volt a múzeumi
területen az eredeti, jellemzően gyertyafényű megvilágítást megközelítő megvilágítási érzet elérése.
A 2016-os év során több lépcsőben összesen 174 darab fényforrás cseréje valósult meg, ami az
energiaköltségben megtakarítást eredményezett.
A fényforrások cseréjére minden esetben úgy került sor, hogy egy adott helyiség valamennyi
fényforrása cserére került, ezzel biztosítva az egyenletes, homogén megvilágítást. A lecserélt, de még
üzemképes fényforrások más helyiségekben a kiégett fényforrások pótlására kerültek felhasználásra.
A jelenlegi technológia egyelőre nem kínál reális alternatívát azokra az esetekre, ahol a fényforrások
fényerő szabályozott áramkörökben kerülnek felhasználásra (pl. színház nézőtéri, a dísztermi és a
lovardai területek), de a fejlesztések hamarosan elérhető költségszinten teszik lehetővé a fényerő
szabályozott helyszíneken is a bevezetést. Az állandó fényerővel működő világító testek esetében
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kihasználni.
Kültéri világítás
A kültéri világító testekben használt HMLI fényforrások kiváltására alkalmas megfelelő fényáramú és
világítási karakterisztikájú fényforrások alkalmazásával 2016. novemberében kezdetét vette az épületet
megvilágító külső fényforrások cseréje. A kültéri követelményeknek megfelelő nagy fényáramú
fényforrások gyártására a COG technológia nem biztosít megfelelő megoldást ezért erre a célra ú.n
COB (Chip On the Board) elemekből kialakított speciális elrendezésű fényforrások kerültek
kiválasztásra.
A fényforrások szállítójával kötött megállapodás alapján kettő darab tesztelés céljára biztosított
fényforrás került a díszudvari terasz két falikarába a korábbi HMLI fényforrás helyett. A csere helyének
meghatározásánál kiemelkedő szerepe volt annak, hogy az új fényforrások által megvilágított területek,
falfelületek és a még HMLI fényforrással megvilágított területek és felületek egyszerre legyenek
láthatóak. Már az első bekapcsoláskor igazolódott, hogy a megfelelő színhőmérsékletű LED-es
fényforrások által megvilágított felületeket nem lehetett megkülönböztetni a többi felülettől. A
többszöri megfigyelésen alapuló ellenőrzés kedvező tapasztalatai alapján először a díszudvari
főhomlokzat négy lámpatestébe került alkalmazásra az új fényforrás, majd mintegy három héttel később
a díszudvar nyolc lámpatestében egységesen az új fényforrás került alkalmazásra.
Energia hatékonyság szempontjából a nyolc darab új fényforrás napi 8 óra üzemidőt feltételezve napi
közel 4,2 kWh energiát takarítanak meg.
Az energia hatékonysági számítások alapján napi 8 óra üzemidőt alapul véve egy új, LED-es fényforrás
a korábbi HMLI fényforrás várható élettartama alatt annyi megtakarítást eredményez, amiért
beszerezhető egy újabb LED-es fényforrás, így fokozatosan lecserélhetők a kereskedelmi forgalomból
kivont HMLI fényforrások.
Egy LED technológiájú fényforrás a HMLI fényforráshoz képest az energia megtakarítás alapján
valamivel több, mint egy év alatt „termeli ki” a saját bekerülési költségét, majd a várható élettartama
alapján további nyolc év alatt, jelenértéken számolva 160 e Ft megtakarítást eredményez, ami
összességében a területen üzemelő 28 darab világító testre vetítve 4.480 e Ft (éves szinten 560 e Ft)
megtakarítást jelent. Ennek elérése érdekében arra lenne szükség, hogy a még nem korszerű
fényforrással üzemelő 20 világító testben a HMLI fényforrások cseréje a 2017-es évben megtörténjen.
2. Rendezvénybútorok, színpadok és rendezvényeszközök
Ezen eszközök állapota a folyamatos használat miatt nagyon leromlott, a szállítókocsik rakodólapja és
kerekei elkoptak-sérültek, a szék és színpad szállító kocsik kerekei elkoptak, fémszerkezeti tartó
elemeik elgyengültek-sérültek, festésük lekopott. A karbantartás keretén belül ezen eszközök
meggyengült-eltört fémszerkezeti egységeinek megerősítésére, kopott-törött rakodófelületeinek
cseréjére, kopott kerekeinek, új nyommentesre cserélésére és a kopott festések javítására került sor. A
javítás saját erővel, karbantartó anyagok beszerzésével valósult meg.
3. 3D mozi karbantartása
A 3D mozi időszaki karbantartása elengedhetetlen a mozi folyamatos és zavartalan működése
érdekében, a karbantartás keretén belül, a vezérlő számítógépek, a hangrendszer és a projektorok
portalanítására, tisztítására és az egyik projektor sérült izzójának cseréjére került sor.
Karbantartás
1.

Épület karbantartás

Az épület különböző részein sor került a lemállott megrongálódott vakolat részek javítására újra
festésére. A díszudvarra nyíló teraszok régóta rossz állapotú kőkorlátai restaurálásra kerültek, de
megújult az 1000 m2-es díszudvar is, az apró kockakövek törött darabjainak cseréje, a kövek közötti
fugák kitisztítása és felújítása révén.
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tetőfelülete, aminek eredményeképpen az elcsúszott cserepek a helyükre, a törött cserepek lecserélésre
kerültek. Régóta húzódó probléma volt a raktározási célra használt két épület mintegy 1.450 m2-nyi,
legalább 60 éves, rossz állapotban lévő lapos tetőfelületének teljes körű cseréje, amivel az épületek
egyre intenzívebben jelentkező beázása került megszüntetésre.
A kastélyépület, főépület nyílászáróinak részletes állapot felmérése, a helyreállítási és javítási
munkálatok pontos egyedre szóló tervezése és kivitelezése érdekében több ütemben végrehajtott
felmérés alapján készült el. Ez a felmérés az alapja a főépület nyílászáróinak szükségessé vált és egyre
sürgetőbb felületkezelésének, javításának és szigetelési, üvegezési feladatainak végrehajtásához.
2.

Műszaki berendezések, vezetékes rendszerek, járművek karbantartása

A biztonságtechnikai berendezések karbantartását törvényi kötelezettség is előírja, így ezek
karbantartása az előírásoknak megfelelő jogosultsággal rendelkező Partnerek által kerül végrehajtásra.
Ezek közé tartozik az épület tűz- és vagyonvédelmi berendezései, a tűzcsapok és a kapcsolódó
eszközök (tömlők, stb.), az oltóvíz mennyiségi- és nyomáspróbája, valamint a kézi berendezések (porral
oltók, CO2 oltók), a gázszivárgás érzékelők, a gáz nyomásszabályzó állomás, a biztonsági fények
működésének, a menekülési útvonalak és a munkavédelmi eszközök és használatuk oktatása.
Törvényi előírás alapján történik a veszélyes üzemű berendezések karbantartása, amelyek szakértő
Partnerek segítségével valósul meg. Ide tartoznak a felvonó berendezések, a telepített és mobil emelő
berendezések, továbbá a műszaki vizsgakötelezettség alá tartozó járművek karbantartása.
A nagy komplexitású, ezért speciális ismereteket igénylő berendezések karbantartása szerződött
Partnerek segítségével valósul meg. Az épületben működő épületfelügyeleti rendszerek, amelyek a
hűtés – fűtés szabályozását, továbbá a világítás ki- és bekapcsolását biztosítják, valamint adatokat
gyűjtenek az üzemeltetésre vonatkozó változókról (külső, belső hőmérséklet, üzemóra, stb.) eseti és
rendszeres karbantartása történik ezen a módon. A 2016-os évben került sor az egyik legkiterjedtebb
felügyeleti rendszer átfogó karbantartására. Ez a rendszer összesen nyolc légkezelő, két
nagyteljesítményű folyadékhűtő és számos hőcserélő berendezés felügyeletét, vezérlését látja el,
amelyek a lovardát, a barokk színházat, továbbá az időszaki kiállítási területet és a kiegészítő
létesítmények (pl. öltözők, stb.) felügyeletét, vezérlését látja el.
3.

Számítástechnika, informatika karbantartás, javítás

Az informatikai és számítástechnikai rendszerek állapota nagyon leromlott, a munkaállomások és a rack
szekrények kábelezése rendezetlenné-átláthatatlanná vált a működés közben, a szerverek biztonsági
mentéseinek beállítása hiányos-rendezetlen tematikájú, a biztonsági mentések adattárolója megtelt, a
nyomtatók meghibásodása gyakorivá vált, a számítógépek hardveresen és szoftveresen is gyakran
instabilan-hibásan működnek. A karbantartás keretén belül, a fizikális kábelhálózat rendezésére /a
munkaállomások és a rack szekrények tekintetében is/, szerverek mentéseinek beállítására, az adattároló
kapacitásának bővítésére, a szerverek és munkaállomások számítógépeinek és a nyomtatók hardveres és
szoftveres karbantartására és a hibás alkatrészeinek cseréjére és az elavult számítógépek selejtezésének
előkészítésére adatok mélytörlésére került sor.
4.

A rendezvénytechnikai eszközök karbantartása

A rádiós mikrofonok állapota a nagyszámú rendezvény lebonyolítása során leromlott, meghibásodott. A
karbantartás keretén belül a meghibásodott egységek karbantartására, javítására és a hibás alkatrészek
cseréjére került sor.
Egyéb szolgáltatás
1.

Hulladék-szállítás - rakodás, elszállítás

Az épületek mellett elterülő park karbantartása során keletkezett hulladékok kezelése elszállítása a
2016-os évben jelentős erőforrásokat igényelt. A parkfelületről a fűnyírás következtében mintegy 75
tonna zöldhulladék került elszállításra. Korábbi évek faápolási tevékenysége következtében keletkezett
mintegy 640 m3-nyi gally, nyesedék, fás szárú cserje és növényi hulladék, lomb került elszállításra.
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elszállításra került. Ezen munkálatok eredményeként a terület rendezettsége, kezelhetősége
(növényvédelem, fűnyírás, stb.) jelentősen megnövekedett, ami a gyomok a tágabb környezetet is
terhelő elszaporodásának csökkenését is befolyásolja.
2.

Kommunális hulladék-szállítás

A kommunális hulladék elszállítása, szállíttatása külső szolgáltató igénybevételével folyamatosan, heti
két alkalommal megtörténik. A szállítás előkészítése érdekében 3 db, darabonként 1100 l-s gyűjtőedény
áll rendelkezésre. A veszélyes hulladék gyűjtése központilag, elkülönítetten történik, az elszállítására a
felgyűlt mennyiség függvényében eseti jelleggel kerül sor.
3.

Bérleti díjak

A kastélyépület vendégforgalom által legjobban igénybevett bejáratainál bérleti konstrukcióban
biztosított szennyfogó szőnyegek kerültek elhelyezésre. A tisztán tartás folyamatos cserével, kéthetes
gyakorisággal biztosított.
4.

Mosatás, vegytisztítás

A kastélyépület múzeumi részében a januári zárva tartás alatt megtörtént a díszfüggönyök
vegytisztítása, a felrakás szakmailag hozzáértő küldő szolgáltató igénybevételével történt.
5.

Kártevő-mentesítés

A nagyszámú és régi építésű épületekben a különböző rovar és más kártevők távoltartását és irtását
folyamatos csapda elhelyezéssel és vegyszeres irtással külső szolgáltató látja el.
6.

Műtárgy átvizsgálás, tisztítás

A 2016-os januári-februári karbantartás során a Rozelit Kft. végezte el a múzeumi állandó kiállítás
termeiben álló kályhák átvizsgálását. Összesen 21 db kályha és 2 db kerámia kandalló állapotát nézték
meg. Ezeken a tárgyakon szükség szerint pótolták a kisebb plasztikai hiányokat, s elvégezték a festés és
az aranyozás kijavítását is.
A St. Art 97 Művészeti és Szolgáltató Bt. (vezetője Varga Zoltán Zsolt) 2014. október elejére készítette
el az ún. Schimmel lószobor (Grassalkovich I. Antal gróf kedvenc lova) rekonstrukcióját Terzithből. A
szobor az eredeti helyére, az istállók, a lovarda, és a kastély Rudolf-szárnya által határolt belső udvar
közepére, kültérre került. Varga Zoltán Zsolt kőrestaurátor művész az időjárás és egyéb külső behatások
által okozott szennyeződések eltávolítását, a szobor tisztítását 2016 szeptemberében végezte el.
Műszaki szakértői vizsgálatok, felmérések, dokumentációk összeállítása
1.

Építészet

Dr. Máté Zsolt 1985 óta kutatja és tervezi a gödöllői kastély felújítási munkálatait. Szaktudása
nélkülözhetetlen a már felújított területek karbantartásainak megfelelő, az eredeti felújítási terveket is
figyelembe vevő előkészítéséhez, elvégzéséhez. Az egyes konkrét karbantartások és felújítások esetén
mind az előkészítő tevékenységekben – konkrét feladat kiválasztása, ajánlatkérések előkészítése,
esetleges engedélykérések szakmai tartalmának összeállítása – mind a lebonyolításokban –
szakszerűség vizsgálata, átvételek – aktív részvétele a műemléki és építészeti szempontok
érvényesülését szolgálja.
2.

Adatvédelem

A Társaság két külön városban történő működése kapcsán indokolttá vált, hogy az adatvédelemmel
kapcsolatban a gyakorlati működések és a vonatkozó szabályozottság áttekintésre kerüljön. Számos
olyan működési pont került beazonosításra, mely adatvédelmi kockázatot rejthet magában. Az
átvilágítás eredményeként a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz a Társaság adatkezelései bejelentésre,
illetve engedélyezésre kerültek. Elkészültek a szükséges utasítások, szabályzatok, azok megfelelő
módon közzétételre kerültek, a Társaság működése az adatvédelmi előírásoknak megfelelően
átalakításra került.
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Biztonságtechnika – komplex átvilágítás

A Társaság két külön városban (két megyében) jelentős értékű vagyont birtokol. Ezek biztonságos
őrzése, használata komplex biztonsági intézkedéseket igényel, mely magában foglalja a technikai
eszközöket, a személyzeti összetételt és annak alkalmasságát, a szabályozottságot, az erőforrások
beosztását, a jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelést. A szakmai tanácsadás keretében a
felsorolt valamennyi biztonsági elem átvilágításra került és az állapotleírás mellett megfelelő koncepció
és javaslattétel is megfogalmazásra kerül. A technikai eszközök esetén az eszközpark karbantartási és
jövőbeni fejlesztési terve, az új szabályzatok kidolgozása, az erőforrások beosztása, a munkavállalók
képzése a javarészt állami tulajdonban lévő vagyon megőrzését megfelelő szakmai alapokra teszik,
tervezhető és ellenőrizhető módon.
Természetvédelmi feladatok, park fenntartás
A gödöllői kastélypark fenntartására, egész éves karbantartására, kertészeti munkálatokra 15.182 e Ft-ot
fordított a Társaság, ebből 4.942 e Ft Gödöllő Város Önkormányzata által térítés nélküli szolgáltatás
formájában biztosított támogatás.
1.

Kertészeti működési anyagok

A gyepfelület megfelelő minőségének elérésére hosszú hatású, az időjárási viszonyoknak megfelelő
műtrágya került beszerzésre. A műtrágya kijuttatását saját dolgozói létszámmal oldottuk meg.
2.

Park, kerti utak karbantartás

A park karbantartása kapcsán az állagmegóvás és az balesetveszély csökkentése érdekében a kijelölt
faállomány lombkoronájának karbantartása történt meg. A zöldfelület elsődlegesen a fűfélék
műtrágyázása, folyamatos vegyszeres gyomirtása továbbá a közlekedő kerti utak felületi
egyenetlenségeinek helyreállítása és vegyszeres gyomirtása került elvégzésre.
A gyepfelület karbantartása elsősorban külső szolgáltató igénybevételével valósult meg, az ezen kívül
eső feladatok elvégzéséhez munkagépek bérlésére került sor.
A kastély parkjában az alábbi kertészeti, parkfenntartási munkák kerültek elvégzésre:
-

Cserjék ritkítása sarjirtás a felső kert hátsó területén
Elpusztult fák kivágása a teljes területen
Drótfonatos kerítésvonal tisztítása a Martinovics I. utca, a Tessedik S. út, és a 3-as főút mellett
55 db idős fa ápolási munkái
3.800 m2 felületről lekerülő sarj aprítékolása
Cserjék tavaszi metszése a felújított kertben
Komplex növényvédelmi kezelések: gesztenyék, platánok, tűlevelű örökzöldek, évelők, cserjék,
gyep
Fűnyírás heti rendszerességgel a felújított területen, szükség szerint folyamatosan a hátsó
kertrészeken, áprilistól novemberig
Gyepszellőztetés kora tavasszal
Gyep tápanyag utánpótlása évi négy alkalommal
Fasor és szoliter fák öntözése igény szerint
Sétautak, takarítása, javítása és gyommentesítése
Évelők, cserjék gyommentesítése folyamatosan
Automata öntözőrendszer karbantartása
Előkerti virágágyak beültetése, fenntartása
Sövények nyári metszése a felújított kertben
Szegélynyírás, kaszálás a nem felújított kertrészekben
Lombgyűjtés, évelők takarítása szeptembertől novemberig
Dézsás növények gondozása

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 a kastély parkjának fenntartása és az üzemeltetés során érvényre is juttassuk.
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1. Kiállítások
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő Gödöllői Királyi Kastély
múzeuma az alapítói szándék szerint (a működési engedély megszerzésének időpontja: 1995. augusztus
10., nyilvántartási száma: Mk/d/84) a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, stílusteremtő
gödöllői kastélyépület történetének tárgyi emlékeit kutatja, gyűjti, őrzi meg az utókor számára és teszi
közkinccsé. Az elmúlt húsz esztendő alatt több százas darabszámú tárgyi gyűjtemény, valamint
tizenkétezer darabot is meghaladó dokumentum és fotó gyűlt össze, amelyek a gyűjtemény alapját
alkotják.
1996 és 2001 között több szakaszban, az épület felújításának előrehaladási ütemében nyíltak meg
állandó kiállításaink, melyek a kastély történetének két fénykorát, valamint Erzsébet királyné
magyarországi kultuszát mutatják be. A kiállításokon a saját tulajdonú műtárgyakon kívül több mint
húsz múzeum, illetve magánszemély több mint ötszáz tartós letétben lévő tárgya is látható. 2003
augusztusában újabb épületrész készült el: a Grassalkovich II. Antal herceg által kialakított Barokk
színház rekonstrukciója a déli épületszárny végében. Az Európában is ritkaságnak számító, kulisszás
rendszerű színház nemcsak előadások alkalmával, hanem csoportos vezetéssel is megtekinthető,
felújításának folyamatát fotókkal illusztrált tablókon mutatjuk be. 2004 decemberében nyílt meg a
felújított Királydombi pavilon, benne a megmaradt királyképek másolataival és az elveszett darabok
rekonstrukciójával. A XVIII. századi francia kertből egyedüliként helyreállított épület külön kérésre,
tárlatvezetéssel tekinthető meg, illetve a kastély nagy családi rendezvényein (pl. Ibolya Nap, Barokk
Kastélynapok, Vadásznap) ingyenesen, egyénileg is látogatható. 2010 nyarán nyílt meg a kastély
Erzsébet-előkertje alatt elhelyezkedő egykori Horthy-bunkerben berendezett kiállításunk, amely a
kastély II. világháborús időszakát, illetve a bunkerek "világát" idézi meg. 2011. szeptember vége óta
látogatható a kastély Gizella-szárnya, amelyben a Századok, lakók, történetek című állandó kiállítás,
amely 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 téma (pl. dámalovaglás, falkavadászatok) jellegzetességeit mutatjuk be az érdeklődőknek.
A kastély múzeum látogatóinak száma 2016-ban összesen 144.868 fő volt. Közülük a törvény által
biztosított ingyenességgel 7.772 fő élt. Kedvezményes jegyet 78.561 fő vásárolt. A külföldi látogatók
becsült száma 112 469. Öt tárlatvezetőnk, valamint a több mint 20 főnyi vizsgázott, külsős tárlatvezető
összesen 2 585 tárlatvezetést tartott, amelyeken 63.774 fő vett részt.
Időszaki kiállítások
20 év kincsei - tárgyak és történetek a gödöllői kastélyban - 2016. május 19 - október 2. - Rudolf-szárny
Tárgyidőszakban, 2016-ban volt 20 éve, hogy a műemléki helyreállítás után a kastély megnyitotta
kapuit a nagyközönség előtt. Az ünnepi esztendőben az állandó kiállításainkon nem szereplő muzeális
anyag legjavát - időszaki kiállítás formájában - tártuk a vendégeink elé, valamint az állandó kiállítás
néhány háttérben megbúvó tárgyát emeltük ki a hozzájuk fűzött történetekkel együtt. Ugyanis a
tárgyaknak személyes történetei vannak és a legtöbb gyűjtemény is valamilyen szubjektív szempont gyermekkori emlék, táji kötődés, családi örökség, anyag iránti vonzalom - nyomán jön létre. Még akkor
is így van ez, ha az érzelemre aztán szisztematikus kutatás, tudatos rendszerezés és szelektálás épül.
Tavalyi kiállításunkban több ilyen, már gyűjteményként bekerült tárgy-együttes is volt. Hasonlóképp
érdekes történetekkel szolgálnak a nagyközönségtől elzártan folyó restaurátori munkák, amelyeknek
eredménye nem csak egy-egy tárgy szépségének-épségének helyreállítása, sok esetben eredetükre,
használóikra, történeteikre is a rekonstrukciós munka folyamán derült fény. A 2016-os időszaki
tárlatunk az elmúlt húsz év múzeumi munkájának kiemelkedő jelentőségű csomópontjait, különleges
műtárgyait és azok igazán érdekes, helyenként szövevényes, avagy éppen meghökkentő történetét
mutatta be. Különlegesek azok a tárgyak, amelyek a kastély múzeumi gyűjteményébe való bekerülésük
által menekültek meg a pusztulástól. Ezek a műtárgyak a szükséges restaurálást követően most először
kerülhettek a nagyközönség elé. Igazán értékesek számunkra azok a tárgyak is, amelyeket
magánszemélyek ajánlottak fel a kastély múzeuma számára, sok esetben hozzáfűzve személyes
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muzeológusi munkánk fontos része ekkor természetesen nemcsak a tárgyak, hanem a hozzájuk
kapcsolódó történetek begyűjtése, megőrzése, majd közkinccsé tétele is. Több esetben ezeknek az
értéke, jelentősége még a tárgyakén is túltesz. Lehet ez egy korábban ismert történet hiányzó darabja,
vagy olyan összefüggésekre világít rá, amelyekre munkánk során korábban nem is gondoltunk. Az írott,
vagy elmondás alapján (oral history) lejegyzett források mellett a képi forrásoknak is igen fontos a
szerepük, hiszen vannak olyan tárgyak, amelyeket már csak képről ismerhetünk. A múzeumi munka
részét képezi ilyen esetekben az a tevékenység is, amikor ezeket az elveszett, vagy elpusztult tárgyakat
egy-egy ábrázolás segítségével, restaurátorok munkája útján alkotta újra. Ez a módszer akkor válhat
különösen fontossá, amikor egy-egy korszakról, vagy személyről igazán kevés egykori forrás áll a
rendelkezésünkre. A gödöllői kastély esetében erre is van példa, hiszen az építtető Grassalkovich-család
levéltára a XX. század második felében szinte teljes egészében megsemmisült. Ezért olyan értékesek
számunkra, s mutattuk be nagy örömmel kiállításunkon azokat a dokumentumokat, könyveket,
térképeket, amelyek a kastély első fénykorához kapcsolódnak. Ezek a tárgyak személyes hagyatékból,
árverésen történt vásárlás, illetve adományozás révén kerültek a múzeumi gyűjteménybe.
A bevezető helyiség (liftelőtér) az Újraalkotott tárgyak elnevezést kapta. Olyan tárgyak kaptak itt
helyet, amelyek a kastély épületének felújítása, vagy régészeti feltárás eredményeképpen kerültek
napvilágra. A kastélypark barokk szobrainak (Diana, Minerva, Amazon) rekonstrukciója esetében az
eredeti tárgy egy-egy megtalált darabja segített azok újraalkotásában. A Gyűjtők és kincsek címet
viselő teremben olyan műtárgy-együtteseket állítottunk ki, amelyeket a múlt megőrzése iránt
elkötelezett magánszemélyek gyűjtöttek össze, s ajándékozás vagy vásárlás útján kerültek a kastély
múzeumi gyűjteményébe. A következő szobában (Kegyelettel megőrzött tárgyak) a hétköznapi
emberek erőfeszítéseinek állítottunk emléket. Nemcsak az értékek megőrzése, hanem visszajuttatásuk
módja is példaértékű, hiszen többnyire adományként kaptuk ezeket a kincseket. A következő terem a
Nincs, de van címet kapta. A szobában elhelyezett tárgyak egykor létezett, de az idők folyamán
elpusztult, elveszett vagy elveszettnek hitt darabok voltak, amelyek szerencsés megtalálás, vagy az
eredeti alapján készített rekonstrukciók útján keltek újból életre. A tárlat ötödik, Képről ismert
elnevezésű termében bemutatott műtárgyak egykorú ábrázolásokról, metszetekről, festményekről voltak
ismertek. Felbukkanásukkor így ezek segítségével egyértelműen beazonosíthatóak voltak. A kiállítás
utolsó termében (Újra megtalált emlékeink) azt mutattuk be, hogy a múzeumi munka során néha abban
a szerencsében is részünk van, hogy elveszett, vagy annak hitt gyűjtemények, tárgyak bukkannak fel. A
kastély múzeumát fenntartó társaság erőfeszítéseinek köszönhetően ilyen műtárgyakat is
bemutathattunk a kiállítás záró termében.
Remsey Flóra (1950-2014, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész) emlékkiállítása - 2016. október 14 2017. március 5. - Rudolf-szárny
A tárlat Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából meghirdetett Gödöllő 50 - a
megújuló értékek városa elnevezésű tematikus év keretében valósult meg. A Remsey család három
generációjának művészeti tevékenységét bemutató kiállítás-sorozatban (A világ felett_) a kastélyon
kívül a Gödöllői Városi Múzeum, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a Gödöllői
Iparművészeti Műhely, és a Levendula Galéria vesz részt helyszínként.
Remsey Flóra 1976 és 1992 között készült francia gobelin technikájú kárpitjait és gobelinterveit a
természeti világ különös és különleges, valóságos és valóságon túli elemei ihlették. Stilizált és
dekoratív fantázia-kárpitjai összetéveszthetetlenül láttatják a művész egyéni stílusát, sajátos
kompozícióit, eleven színvilágát, telített szövésmódját, a szövés mívességét. A Magtörténet című főmű
sejtszerű építkezése már jelzi a későbbi művek főbb jellegzetességeit. Az alkotások kivitelezésében
Klotzné Petruska Borbála, Mattyasovszky Erzsébet és Pirók Irén voltak a művész segítségére.
Az 1990-es évek közepétől végéig készült gobelinek a művészi továbblépés és váltás jegyében
születtek. Érzelmileg erős telítettségű művein a természetközeli gondolkodásmód változatlanul
érvényesül, a mondanivaló azonban elvontabbá válik. A mikro- és makrokozmosz sorsa izgatja, a
szabadság és a rend gondolata foglalkoztatja. Mint korábban is, a művek alapformája amorf,
szabálytalan formát ölt. A mesterségbeli tökéletességgel készült alkotásokon a gyapjúfonal mellett
selyem- és fémszál is felfedezhető. Gondolat- és képzelettársítások egész arzenálját mozgatják meg az
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és a mindenségről. A filozofikus és meditatív szellemiségű kárpitok, tervek és fémszövések Remsey
Flóra új látásmódjáról, bölcs elmélyüléséről tanúskodnak. Az organikusság változatlan, az absztrakció
mélyebb, a kísérletező Remsey Flóra líraisága a régi.
"A befelé fordulás és elmélyültség nem pusztán gondolati, hanem élményből táplálkozó, tehát élettől
való" - vallotta a művész. "Figyelmem fokozatosan a természeti struktúrák irányába fordult. Ezek a
kompozíciók sajátos szövéstechnikával kialakított, háttér nélküli szabadrajzolatú formák. Ehhez az
eszköztárhoz később egy új anyag, a fém társult. A fémszövés alkalmazása a fény szerepének
felértékelését, a strukturális effektusok új lehetőségét, gazdagodását jelentette." - írta Remsey Flóra. A
Hullás című fémplasztika a művész egyik legutolsó befejezett munkája is szerepel a kiállításon. 1978tól 2014-ig az autonóm alkotómunkával párhuzamosan, azzal egyenértékű, kiemelkedő fontosságú és
színvonalú művészetpedagógiai munkát végzett előbb a Gödöllői Művelődési Központban, majd 1998tól a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben működő gobelin- és szőnyegszövő műhely szakmai
vezetőjeként. Itt több százan sajátították el a szövés szép mesterségét, néhányan a művészi pályára való
felkészülést is itt kezdték el. A szakmailag alaposan végiggondolt, megtervezett és megvalósított
tematika segítségével nemcsak tanította a szövést, hanem minden pillanatot megragadott a tanítványok
esztétikai nevelésére is. A résztvevők munkáit öt műhelykiállításon mutatta be a szakmának és Gödöllő
közönségének. Igényes volt, sokak példaképe. Remsey Flóra 1995-ben kapta első felkérését a gödöllői
kastély belsőépítészeti textíliáinak tudományos igényességű újraalkotására és rekonstrukciójára. Ennek
forrásául egykori fotók, megmaradt foszlányok és színminták szolgáltak. A munkában F. dr. Dózsa
Katalin művészettörténész és Bakonyiné Schubert Éva építész, valamint a kastély muzeológusai is részt
vettek. 2003-ban a kastély színháza, majd 2010-ben a felújított Gizella- és Rudolf-szárny számára is
dolgozott, Baliga Kornél belsőépítésszel együttműködve. Az első gödöllői munkát követően több
budapesti palota belsőépítészeti rekonstrukciójában is részt vett, többek között a Károlyi-palota - Petőfi
Irodalmi Múzeum, és a Saxlehner-palota - volt Postamúzeum épületében.
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:
- 20 év kincsei - tárgyak és történetek a gödöllői kastélyban
- Remsey Flóra (1950-2014, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész) emlékkiállítása
2. Gyűjteményi munka
A Gödöllői Királyi Kastély múzeumának gyűjteménye a 2016-os esztendő során vásárlás és
ajándékozás útján is jelentős, szép műtárgyakkal gyarapodott, a tárgyi anyag összesen 23 darabbal. A
megvásárolt tárgyak közül egyértelműen kiemelkedik egy magánszemélytől vásárolt ruha és a hozzá
tartozó egy pár cipő.
1916. december 30-án koronázták meg IV. Károlyt (1887-1922) magyar királlyá, a háború miatt
visszafogottabb külsőségek között. Mégis ez volt a magyar arisztokrácia utolsó nagyszabású
felvonulása. Az ott viselt díszöltözetek közül kevés maradt meg, ezért rendkívül jelentős, hogy az
utolsó királykoronázás 100. évfordulóján a kastély múzeumi gyűjteményébe bekerült ez a ruha.
A díszruhát széki gróf Teleki Ádámné, szül. zeykfalvi báró Zeyk Ágnes (1878. június 10-1977. június
6.) rendelte meg az egyik legelőkelőbb budapesti divatszalonban, Girardi Józsefnél. Itt készült Zita
királyné koronázási ruhája is, és mintegy 200 női és férfi díszöltözet. Az uszályos női díszruha
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vert csipkével díszített. Eleje fehér csipkebetéttel és aranyszínű kapcsokba vezetett gyönggyel fűzhető
össze. Könyékig érő buggyos ujja is fehér csipkéből készült. A kétsoros, aranyszínű vert csipkével
díszített szoknya derekánál a hasítékba bevarrva található a Girardi cég cédulája, a tulajdonos nevével
és a készítés dátumával: "Gróf Teleky Ádámné 1916 XII 16". A ruhához tartozó cipő megmaradt,
azonban a kötény, a fátyol és mente holléte ismeretlen. Gróf Teleki Ádámné palotahölgyként vett részt
a koronázási ünnepségen, és tagja volt annak a hölgy-körnek, akiket bemutattak Zita királynénak.
Teleki grófnő 1918-ban megözvegyült, majd 1924-ben feleségül ment turonyi báró Biedermann
Elekhez (1890-1928). A magas kort megért idős arisztokrata hölgy a gödöllői kastélyban berendezett
Fővárosi Szociális Otthonban hunyt el. Gróf Teleki Ádámné királykoronázáson viselt ruhája - több
hónapos restaurálást követően - 2016. december 16. óta látható a kastély állandó kiállításán.
3. Könyvtár
A múzeumi szakkönyvtári gyűjtemény az elmúlt évben vásárlás útján 18 darabbal, míg ajándékozás,
kiadványcsere és tiszteletpéldányok útján 51 darabbal gyarapodott.
4. 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.
Évről-évre visszatérő feladat az állandó kiállítás termeinek januári-februári karbantartása. Ez a
szakipari munkákon (tisztasági festések, táblás parketta karbantartása, aranyozások javítása és pótlása
stb.) kívül mintegy 200 db tárgy tisztítását, állagmegóvó kezelését jelenti. Tárgy időszakban, év elején
is 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 a karcolódástól
szőnyegek védik, amelyek azonban az évek során egyre jobban elhasználódnak, így cseréjük az elmúlt
években, szakaszonként megtörtént.
A 2016-os évben több műtárgyat is sikerült restauráltatnunk a 20 év kincsei c. kiállításunkhoz. Többek
között leveleket a Farkas Archívumból, egy Mária Teréziát ábrázoló festményt.
Az év legnagyobb szabású restaurátori projektje azonban tavalyi szerzeményünk, a Teleki ruha
többhónapos restauráltatása volt. A nemcsak időigényes, hanem nagyon nehéz munkát Kralovánszky
Mária textilrestaurátor végezte el. Megvásárláskor a lazac színű, aranyszállal átszőtt selyemszövetből
készült díszruha erősen poros és károsodott állapotban volt. A ruhaderék selyemszövete ép, de a rajta
lévő arany lamellás hímzéssel díszített fémfonalas tüll szakadozott, sérült, a hímzés több helyen
felbomlott állapotban volt. A ruhaderék belsejében az eredeti, csontszínű szatén bélésből csak
töredékek maradtak meg és a két végén levágott cégjelzéses, Girardi feliratos övszalag. Az öv
alátámasztó szalagra lett helyezve, átlátszó selyem creplinnel lefedve és eredeti helyére visszavarrva. A
ruhaderék tisztítás után új, csontszínű puplin bélést kapott. A halcsontok nagy része elhajolt vagy
eltörött, az épek visszakerültek, a törötteket új, műanyag merevítők pótolják. A megmaradt eredeti
oroszlános fűzőkapcsok egy kivételével épek, ezek a régi helyükre kerültek vissza. A legrosszabb
állapotban a ruhaderék csipkéi voltak. Az eleje betétrész csipkéjéből már csak töredékek maradtak meg.
Az eleje betét csipkéjének megmaradt részei a restaurálás során új tüllre kerültek és átlátszó creplin
selyemmel lettek befedve, majd visszavarrva az eredeti aranyszínű szövetre. A könyékig érő buggyos
ujjak muszlin bélése és tüll alapja szétmállott, hiányos, mintája is erősen szakadozott. Az ujjak
csipkéjének megmaradt mintái a málló tüllről lebontva a restauráláskor új tüll és creplin közé kerültek.
Az ujjak új muszlin bélést kaptak és az eredeti aranyfonalas szalagokkal lettek összehúzva. A
nyakfodor csipkéje és az összehúzó aranyfonalas szalag is gyűrött, szakadozott volt. A csipkét nedvesen
formára lehetett igazítani, majd tüll és creplin közé varrni. A nyakkivágásba visszavarrt fodorra
visszakerült az aranyfonalas szalag. Az elől sima, hátul erősen ráncolt derékrésszel készült uszályos
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több helyen fakulás nyomai láthatók. A szövetnek tartást adó fehér gaze anyagot a szövettel összefogva
azzal együtt varrták, így a tisztítás során nem is került kibontásra. A szatén selyem bélésnek csak
töredékei maradtak. Puplin anyagból készült az új bélés. Az öv részt többször igazították, átvarrták. A
szálaira bomlott Girardi feliratos övszalagot szokatlan módon varrták a derékvonalra. Egy új szalag
aláhelyezésével megerősített és creplinnel lefedett övszalag szabályos módon lett visszavarrva. A
szoknya hasítékában található a Girardi cégjelzéssel ellátott papír cédula a tulajdonos nevével és a
készítés idejével. Ez is visszakerült eredeti helyére. A kétsoros, aranyfonalas vert csipke erősen gyűrött,
összekuszálódott volt. Kiegyengetése, elrendezése után visszakerült a szoknyára, valamint az aljának
szélére az aranyfonalas koptatózsinór.
Megjegyzendő, hogy a Társaság nem rendelkezik az éppen kiállításokban nem használt műtárgyak
megfelelő raktározásához terekkel. Műtárgyraktári funkcióval más célra épített, sokszor fel nem újított
területeket használ, mely körülmények változtatása a jövőben kiemelt feladat kell, hogy legyen.
5. Tudományos tevékenység - Múzeumi kiadványok
A 20 év kincsei - Tárgyak és történetek a gödöllői kastélyban c. időszaki kiállításunkhoz katalógust is
megjelentettünk. A 48 oldalas katalógus bevezetőjét és a kiemelt tárgyak leírását tartalmazó 20 rövid
tanulmányt a múzeumi osztály munkatársai írták. A kiadványt 35 műtárgyfotó illusztrálja, a
legkülönlegesebb tárgyakat bemutatva. A katalógus teljes műtárgyjegyzék, valamint a Gödöllői Királyi
Kastély múzeuma számára 1995 és 2016 között adományokat felajánló magánszemélyek és cégek
felsorolása zárja.
2016. augusztus végén jelent meg a Kedves Idám! c. leveleskönyv, amely Erzsébet királyné, Ferenc
József, Andrássy Gyula és Schratt Katalin Ferenczy Idához írt leveleiből nyújt válogatást. Ferenczy Ida,
Erzsébet királyné magyar felolvasónője felbecsülhetetlen értékű kincs birtokába jutott. Hosszú
szolgálata során folyamatos levelezésben állt a királyi család és az udvartartás tagjaival, a kor neves
politikusaival, arisztokratáival. A rendszeres levélváltások szolgálati ideje után sem maradtak abba. A
felolvasónő nagy gondossággal kezelte a dokumentumokat, egyes borítékokra megjegyzéseket írt, a
királyné leveleit pedig az utókor számára "cenzúrázta". A teljes levélgyűjtemény nagyságáról nincsenek
adataink. Ferenczy Ida örököseinek a csodával határos módon sikerült a gyűjtemény egy részét a II.
világháború pusztításai elől megmenteni. A Ferenczy Ida unokaöccse, Farkas László után FarkasArchívumként ismert iratgyűjteményből Tolnayné Kiss Mária 1992-ben publikálta először a Kedves
Idám! c. válogatást, Erzsébet királyné, Ferenc József, Andrássy Gyula és Schratt Katalin írásainak
közzétételével. A Farkas-Archívum 2013-ban magántulajdonból a Gödöllői Királyi Kastély múzeumi
gyűjteményébe került. Megkezdődött a levelek feldolgozása, restauráltatása és időszaki kiállításokon
történő bemutatása. Az udvartartás hétköznapi életének számos titkát őrző dokumentumok a terveink
szerint az elkövetkező években tematikus kötetekben látnak majd napvilágot. Az átdolgozott, immár
196 oldalas kötetet a korábbihoz képest több, és ezúttal már színes reprodukció illusztrálja, a
képmellékletben ritka, kevésbé ismert felvételekkel.
2016. ősszel jelent meg dr. Máté Zsolt építészmérnök, műemléki szakmérnök a kastély
helyreállításának vezető tervezőjének könyve, A gödöllői kastély építése és helyreállítása címmel. A
192 oldalas kiadványt 124 fotó illusztrálja, bepillantást nyújtva a több mint három évtizedes munkába
és izgalmas műhelytitkaiba. A 2016. szeptember 29-én, a Barokk színházban tartott könyvbemutatón a
szerzővel Klaniczay Péter építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök beszélgetett. A kötetet és dr.
Máté Zsolt munkáját Gönczi Tibor ügyvezető igazgató méltatta.
6. Kutatószolgálat
2016-ban hét kutató vette igénybe kutatószolgálatunkat, személyesen kérve segítséget különböző
szakmai kérdésekben. Nagyobbrészt más intézmények kutatói, kisebb részben szakdolgozatokhoz és
évfolyamdolgozatokhoz anyagot gyűjtő diákok, illetve külsős tárlatvezetőink, s a Baráti Egyesület
tagjai éltek ezzel a lehetőséggel. A hazai és külföldi kutatók egyre növekvő számban kérnek adatokat,
különböző információkat e-mailben. Heti rendszerességgel érkeznek ilyen kérőlevelek a múzeumi
osztály munkatársaihoz.
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-177. 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. szakvezetés a kastély új időszaki kiállításaiban; múzeumpedagógusunk
előadása a kastélyban zajló gyermekfoglalkozásokról; a Gödöllői Városi Múzeum új állandó
kiállításának megtekintése), külsős előadókat hallgattunk meg aktuális kérdésekről (Závodi Szilvia: A
Nagy Háború emlékei egy múzeumi gyűjteményben; Maczó Ferenc: IV. Károly király koronázása
Budapesten.) Az év folyamán egy kétnapos (a Ferenc József kiállítások megtekintése Bécsben és
környékén) kirándulás megszervezésére is sor került.
Múzeumok Majálisa
2016-ban a Múzeumok Majálisán (2016. május. 21.-22.) is részt vettünk. 1 közös sátorban jelentünk
meg a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeummal. A sátor gödöllői
részén az volt a célunk, hogy megidézzük a kastély enteriőrjeit, új időszaki kiállításunkra felhívjuk a
figyelmet a kézműves foglalkozással. Ezen kívül kiadványainkat árusítottuk, rendezvényeinket és
programjainkat népszerűsítettük. Az időszaki kiállításban bemutatott Goldzieher-gyűjteményből két
kitüntetésre hívtuk fel a figyelmet. Kézműves foglalkozás keretében zöld krepp vállszalagon a Magyar
Érdemkereszt nagykeresztjét, valamint piros krepp nyakszalagon a Ferenc József-rend középkeresztjét
készíthették el az érdeklődők a sátorban. Felhívtuk a figyelmet a kitüntetések szigorú szabályaira, a
kialakításuk változatosságaira, a kastély gyűjteményében lévő különleges darabokra.
Múzeumok éjszakája
2016. június 25-én immár tízedik alkalommal csatlakoztunk a Múzeumok Éjszakája elnevezésű
országos programhoz. Ezen az estén 19 és 24 óra között ismét megnyitotta kapuit a kastély, s ismét
különleges programokkal vártuk az érdeklődőket. Az este folyamán egyénileg, illetve tárlatvezetéssel is
megtekinthető volt az állandó kiállítás, valamint a 20 év kincsei - tárgyak és történetek a gödöllői
kastélyban c. időszaki kiállításunk. Látogatható volt még a Horthy-bunker, míg a díszudvaron 22 és 24
óra között a Terra Profonda együttes adott koncertet. 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 Gödöllői Városi Könyvtárral
közösen szervezett ún. Parkkönyvtár c. programunk záró rendezvényei is erre az estére kerültek. A
Királydombi pavilonnál 17 órától Víg Balázs interaktív könyvbemutatója zajlott (Todó kitálal az
oviról), 18 órától társasjáték-bemutatóra került sor, míg 19 órától az Álomzug Társulás bábjátékát (A
kesztyű) tekinthették meg az érdeklődők. 17 óra és 21 óra között a gyerekek számára Kedvenc
mesehősöd címmel rajzversenyt rendeztünk a Sala terrenaban. A résztvevők száma a rajzversenyen és a
társasjátékok kipróbálásánál mintegy 150 fő volt. A legszebb 10 alkotást kastélyos kifestő füzettel
jutalmazzuk.
Kulturális Örökség Napjai
A 2016. szeptember 17-18-i hétvégén a kastély ismét csatlakozott ehhez az országos programhoz. 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. Ezen kívül
ingyenesen volt látogatható a Királydombi pavilon, amelynek nyitva tartását ezúttal is Kastélybaráti
Egyesület önkénteseinek segítségével tudtuk megoldani.
Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny
A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2016. november 19-én immár 22.
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 ismét a kastély Barokk színháza adott otthont, ahol négy
különböző kategóriában mérte össze tudását a zsűri által oda bejuttatott mintegy 30 fiatal versenyző.
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2016-ban 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 a kastélyba érkező
gyermekek, diákok. A helyi óvodákkal és iskolákkal folytatódtak az együttműködéseink. 2016-ban 140
csoportban, összesen 4.270 fő vett részt ezeken a foglalkozásokon. Az új ismeretek, igények és a
korábbi tapasztalatok alapján a 2016/17-es tanévre átgondoltuk foglalkozásainkat. A kínálatot
újraterveztük, programjainkról aktuális, a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeummal közös szórólapot készítettünk, és ezeket az országos múzeumpedagógiai
adatbázisban is elérhetővé tettük. A Gödöllőre, illetve Hatvanba jelentkező csoportoknak az internetről
elérhető, letölthető jelentkezési lapot dolgoztunk ki. A csoportok egységes visszaigazolásához közös
nyomtatványt készítettünk el. Az osztálykirándulásos időszakra Gödöllő - Hatvan vonatkozásában
közös ajánlatot dolgoztunk ki, kiajánlása megtörtént. A kastélypark új tábláinak és egy javított, bővített
parktérkép kidolgozásának előkészítése megtörtént.
A korábbi feltételekkel a 2016-os évre is együttműködést kötöttünk a Hajós Iskolával és a Zöld
Óvodával. Mindkét intézménnyel úgy szerződtünk, hogy a tervezett látogatásokat konkrét, általunk
megadott időpontokban fixáltuk. Mindkét intézmény számára különleges, egyedi programkínálatot
állítottunk össze.
Múzeumpedagógus kollégánk aktívan vett részt a városi egyeztetéseken, a programok előkészítésében,
lebonyolításában. A gödöllői Erkel Iskolában megrendezésre került Szép kiejtés versenyen a zsűriben
vett részt. Részt vett a Városi Humán Munkaközösség tavaszi és őszi találkozóján is, ahol
népszerűsítette, ismertette a kastély saját programjait. Múzeumpedagógusunk feladata volt a
Parkkönyvtár című 6 napos (2016. június 20-25.) programunkhoz a közösségi szolgálatos diákok
szervezése is, majd pedig a program előkészületeiben, lebonyolításában is segítséget nyújtott. A nyári
szünet végén a múzeumpedagógiai programkínálatunkat a tankerületi intézményeknek, ill. egyéb
környékbeli iskoláknak, óvodáknak elektronikus úton kiküldtük. A hatvani Vadászati Múzeummal,
illetve a gödöllői Tourinform Irodával közösen 2016. augusztus 27-28-án kitelepültünk a
Hungaroringen megrendezett 2. Kamion Eb-re. A kitelepülés célja a gödöllői kastély és a hatvani
Vadászati Múzeum népszerűsítése volt a rendezvényre érkező családos érdeklődők körében.
Szóróanyagokkal, Eleméres színezővel, ill. a kastély történetéhez kapcsolódó puzzle-al népszerűsítettük
múzeumpedagógiai foglalkozásainkat. A sátrat a várt létszámnál jóval kevesebben látogatták. Ennek
oka egyrészt a nagy meleg, a sátor kedvezőtlen elhelyezkedése, és a rendezvény látogatóinak speciális
érdeklődési köre volt.
2016. szeptember 26-án múzeumpedagógusunk részt vett a Magyar Természettudományi Múzeumban
megrendezett Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatban tavaly is részt vettünk, pályázatot is nyújtottunk be.
Ennek keretében először 2016. szeptember 29-én és 30-án megrendeztük az Óvodapedagógusok Napját,
ahol mindkét napon egy-egy óvodásoknak szóló foglalkozást mutattunk be az érdeklődő
óvodapedagógusoknak. ("Minka nagyi emlékei," "Királyfi, királylány").
2016. október 7-én múzeumpedagógusunk képviselte a kastélyt a hatvani Vadászati Múzeumban a
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében megrendezésre került Tanárok Éjszakája programon. A
múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz készített fejfedők közül vittem néhányat, illetve az Eleméres
mesekönyvekkel, valamint szóróanyagokkal is népszerűsítette a kastélyt. A gödöllői kastélyban 2016.
október 15-én rendeztük meg a Múzeumok Őszi Fesztiválját. Ezen a napon előre meghirdetett
időpontokban tartottunk bunkertúrát (8 alkalom) és padlástúrát (6 alkalom). Látogatható volt a
Királydombi Pavilon is, amelynek őrzését a Kastélybarát Egyesület önkéntesei biztosították. A Remsey
Flóra életművét bemutató időszaki kiállításunkhoz kapcsolódóan Baliga Kornél belsőépítész tartott
előadást a művésznőnek a kastély enteriőrjeibe készített kárpitjairól, és kézműves foglalkozás keretében
("Flóra kertje" címmel) a Sala Terrenában ruhaillatosító tölcséreket készítettünk az érdeklődőkkel.
Az évet 2016. december 28-án Erzsébet királyné karácsonyai elnevezésű, családi rendezvényünk zárta.
Az állandó és az időszaki kiállításban, a Lovaskultúra kiállításban és a Lovardában kialakított
pecsétgyűjtő pontoknál, a Kastélybarát Egyesület önkénteseinek segítségével játékos feladatokra nyílt
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tölcsér, szalagos-gyöngyös karkötő, valamint kaleidoszkóp készítése). A programot délután bábelőadás
zárta. A program nagyon sikeres volt, 288 fő váltott rá jegyet, a színházi előadásra rajtuk kívül még 30
fő vett jegyet, akik csak erre jöttek el.
Kulturális programok
2016-ban a következő kulturális rendezvények valósultak meg, mely programok úgy szakmailag, mint a
20 éves hagyományokat illetően kiemelkedő színvonalon valósultak meg.
- 2016. január 9-10.

Újévköszöntő koncert a Gödöllői Szimfonikus zenekarral

- 2016. február 14.

Bálint napi Balassi Bálint est

- 2016. március 15.

Gödöllő tematikus év nyitó rendezvény

- 2016. március 22.

Frederich Chopin Zeneiskola tanári koncert

- 2016. április 2.
"Duoncelly" Onczay Csaba és Zoltán cselló koncertje
Az év első saját szervezésű koncertet a Díszteremben rendeztük meg, a hallgatói létszám 130 fő volt,
amely megközelíti a terem maximális befogadó képességét.
- 2016. április 7-13.
Karmesteri elméleti kurzus
Az angol Jonathan Brett két alkalommal bérelte ki a Mezanin színten lévő egyik szobát nemzetközi
kurzusához.
- 2016. május 6.

Sachenwaldschule és a Frederic Shopin Zeneiskola közös koncertje

- 2016. május 29.
Snétberger Ferenc lemezbemutató koncert
A rendkívül népszerű muzsikus kiemelkedő szintű koncerten mutatta be szóló lemezének anyagát.
- 2016. június 7.
Angol egyetemi kórus Lovarda
Contact Travel Service Kft. volt, aki a termet bérelte, a hallgatóságot a megrendelő hozta.
- 2016. június 25.

Múzeumok éjszakája, Profonda együttes koncertje

- 2016. július 2-3.

Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál

- 2016. július 1.

XVI. Frederich Chopin Zongoraverseny

- 2016. július 2-3.

XVI. Frederich Chopin Zongoraverseny

- 2016. július 7-8.

XVI. Frederich Chopin Zongoraverseny

- 2016. július 24.
"Arrivederci Roma" Olasz dalest
A harmadik éve visszatérő együttes mediterrán hangulatú koncertje.
- 2016. augusztus 6.

Barokk napok - Baráth Emőke ária estje

- 2016. augusztus 7-13. Karmesteri elméleti kurzus Mezanin I.
- 2016.augusztus 19.

Kínai ifjúsági koncert

- 2016. szeptember 9.

Carmina Burana - GödöllŐsz nyitókoncert

- 2016. szeptember 11.

Orgona koncert Erzsébet királyné halálának emlékére a Máriabesnyői
Bazilikában
A kastély felújítása óta rendezzük meg minden évben Erzsébet királyné halálának emlékére a koncertet.
Ebben az évben először külső helyszínen a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában Gesztesi
Tóth László adott orgona koncertet.
- 2016. október 1.
Frederich Chopin Zeneiskola kosztümös koncert
A zene világnapjához kapcsolódott a Frederic Chopin Zenei AMI növendékeinek és tanárainak
kosztümös koncertje. A lovardát megtöltő közönség zeneileg nívós és érzelmekben gazdag
előadásoknak lehetett részese.
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A Román Kulturális Intézet koncertje
Évek óta jól működő kapcsolatot ápol a Kastély a Budapesti Román Kulturális Intézettel, amelynek
eredményeképpen rendszeresen hoznak kiemelkedő képességű román zeneművészeket a kastély
Dísztermébe fellépni. A koncertet 165 fő hallgatta meg.
- 2016. október 7-8-9. Hárfa Fesztivál
Vigh Andrea művészeti vezetésével megvalósuló koncert sorozat Gödöllő város kulturális életében
vezető szerepet játszik hosszú évek óta.
- 2016. október 15.

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje

- 2016.október 21-22-23. XV. Liszt Fesztivál
A tizenötödik alkalommal megrendezett gödöllői Liszt Fesztivál ismét megmutatta létjogosultságát a
zenei programok között, mely programokat színesítette a III. alkalommal megrendezett Országos
Egyházzene-pedagógiai konferencia.
- 2016. október 28.
Angol kórus koncertje
A koncertet a Lighthouse Travel szervezte.
- 2016. október 29.

Lvov-i zenekar koncertje Barokk Színház

- 2016. október 30.

A Ferenczy György Alapítvány zongora koncertje

- 2016. november 4-5.

Haydn: Élet a Holdon opera előadás

- 2016. november 6.

Modern Art Orchestra koncert

- 2016. november 12-13. A 25 éves Városi Fúvószenekar jubileumi koncertje
Tizenöt éve rendezzük meg hagyományszerűen a Gödöllői Városi Fúvószenekar a nyárbúcsúztató
koncertjét, amely az idén ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. Mint minden évben most is, az
idény egyik leghangulatosabb koncertje valósult meg.
- 2016. november 20.

A Sisi Baráti Kör megemlékező rendezvénye

- 2016. december 3.

Adventi koncert Bogányi Gergellyel, Bogányi Bencével és Jávorkai
Sándorral
A magyar zeneművészet napjainkban élő kimagasló előadóinak három tagja méltón nevükhöz és
képességeikhez emlékezetes ünnepi koncertet adtak a kastély Lovardájában.
- 2016. december 4.

Beethoven: IX. szimfonia - A Gödöllői Szimfonikus Zenekar ünnepi
koncertje
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar ünnepi koncertje az adventi időszakban több évre visszanyúló
tradícióval rendelkezik. Mint minden évben az idén is rendkívüli programmal és kiváló zenészek
közreműködésével valósult meg a hangverseny.
- 2016. december 17.
Cavaletta női kar 25 éves jubileumi koncertje
Gödöllő város több neves kórussal rendelkezik, amelyek felváltva adnak hangversenyt az évek óta
megrendezésre kerülő „Advent a Kastélyban” rendezvény sorozatunkon. Az idén december 17-én a
Cavaletta Női kar adott jubileumi koncertet a Lovardában.
- 2016. december 18.
Arpeggio gitárzenekar ünnepi koncertje
Az Arpeggio Gitárzenekar adventi koncertje a kastélyban hagyományossá vált évek óta. Ebben az
évben vendégművészekkel egészült ki a zenekar.
- 2016. december 30.
Óévbúcsúztató koncert "Dixi hangulatban"
A Molnár Dixieland Band és a Group’n Swing zenekar remek hangulatú koncerten búcsúztatta el az
óévet.
2016-ban 45 koncertet (színházi előadást) és 2 karmester elméleti kurzust szerveztünk meg és
bonyolítottunk le.
A saját szervezésű rendezvényeink látogatottsága átlagot tekintve 72%-os volt. 2016-ban a kulturális
rendezvényeinket, koncerteket, előadásokat - saját és külső szervezésű, bonyolított rendezvények több, mint 10.000 fő látogatatta.
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2016. március 27-28. – Ibolyanap – Húsvét a kastélyban
2016-os családi napjaink sorát hagyományainkhoz híven „Ibolyanap – Húsvét a Kastélyban”
elnevezésű kétnapos rendezvényünk nyitotta, melyet ez alkalommal is Húsvét vasárnapján és hétfőjén
tartottuk meg.
A kétnapos esemény első napján Erzsébet királyné kedvenc virága, az ibolya állt a programok
középpontjában, míg a rendezvény második napján programjaink elsősorban a Húsvét témaköre köré
épültek. Mindkét napon húsvéti kisállatsimogató, változatos gyerekprogramok és kézműves vásár várta
a hozzánk látogató vendégeket.
Ibolyanapon a számos ibolyakülönlegességet felsorakoztató virágkiállítás ismét nagy sikert aratott,
ezúttal külföldi kiállítók is színesítették a bemutatót. Mára elmaradhatatlan programeleme a napnak egy
az ibolyát, mint ehető virágot bemutató előadás, melyet ez alkalommal is ibolyás finomságok kóstolója
kísért. Ezen a napon a látogatók Erzsébet királyné hasonmásával is találkozhattak a kastélyban.
Húsvét hétfőn jellegzetes húsvéti programok, mint pl. a tojáskeresés vonzottak számos családot a
Kastélyba, továbbá a magyar húsvéti szokásokat bemutató kiállítás és locsolóversíró verseny
színesítették a rendezvényt.
Egy újdonság is gazdagította programunkat; mindkét nap estéjén egy-egy vetített színházi közvetítés,
ill. egy vetített koncert közvetítés várta az érdeklődőket a kastély Barokk Színházában.
2016. június 11-12. – Koronázási hétvége
A rendezvény hagyományosan az 1867. június 8-i dátumhoz legközelebbi hétvégén I. Ferenc József
magyar királlyá koronázásának tiszteletére kerül megrendezésre. A program a neves dátum eseményein
túl a királyi család gödöllői tartózkodásait hivatott bemutatni, méltó, hiteles környezetben, hűen
tükrözve a történelemkönyvekben és az emlékiratokban fellelhető valóságot.
A kosztümös keretjáték szombat reggel a kastély nyitását megelőzően kezdődött, amikor is gróf
Andrássy Gyula a királyi párnak átadta a koronázási ajándékként szánt gödöllői kastély kulcsát. Az
időjárás az idei évben is kedvezett az eseménynek, így a kültérre tervezett programokat több ezren
tekintették meg a két nap alatt. A díszudvari folklór programok és gyermekszínházi előadások, valamint
a parkban megrendezett lovasbemutatók egyaránt népszerűek voltak.
Az „Éld át a múltat” program, mint a múzeumlátogatás része, kellemes, üde színfoltja maradt ennek az
eseménynek, melyet teltházzal tekintettek meg a meghirdetett időpontban induló csoportok.
2016. augusztus 6-7. – Barokk kastélynapok 2016 – A sokszínű barokk, művészetek Grassalkovich
udvarában
A 20 éve nyitott Gödöllői Királyi Kastély a barokk kort bemutató programmal ünnepelte jubileumát
augusztus első hétvégéjén. Mária Terézia 265 évvel ezelőtti látogatását felidézve.
A fényes időszakot megidézve a kastély ura, Grassalkovich Antal és családja köszöntötte a szombat
reggel 10.00-kor érkező uralkodónőt, fogadását nemesi testőrsége kísérte, majd vásári mulatság és
számos ingyenes program szórakoztatta a kastélyba látogató vendégeket.
A családokat kertművészeti bemutató és fűszernövény kóstolás várta a Pálmaház-Kertészetben, majd
„Viadal, avagy a kakas, a császár, meg a gyémánt félkrajcár” címmel a Ládafia Műhely bábcirkuszán
mulathatott a közönség.
A nap folyamán több alkalommal kosztümös életképeken keresztül pillanthattak be a barokk korba az
érdeklődők.
A vasárnap délelőtti program látványos őrségváltással vette kezdetét, majd a gyerekeket egy különleges
marionett bábelőadás szórakoztatta.
Mindkét nap fénypontja a „Könnyűtisztek áldozata” című élőszereplős sakkjáték volt, melynek
helyszíne a kastély díszudvara lett. Mária Terézia és Grassalkovich Antal gróf játszmája jelmezes
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kiegészülve felejthetetlen élményt, hangulatos, történelmi időutazást jelentett a közönség számára.
A fesztivált záró, különleges ünnepi előadás vasárnap 19.30-kor vette kezdetét Barokk Világ címmel, a
fényjátékkal kiegészített barokk muzsika és tánc a Musica Profana régizene együttes valamint a
Company Canario Historikus Táncegyüttes közös produkciójában jött létre, mely a kastély nyitásának
20. évfordulója alkalmából ingyenesen volt megtekinthető. Az ünnepi előadás 500 fővel teltlházas
programként valósult meg.
2016. szeptember 18. – IX. Gödöllői vadásznap
A Gödöllői Vadásznapot 2008-ban hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre emlékezve Gödöllő és
a vadászat évszázadokra visszanyúló kapcsolatára. A rendezvény a kezdetektől fogva számos vadászilletve 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 2016-os évben 9. alkalommal került megrendezésre az alapjaiban visszatérő programelemekre épülő,
de évről-évre újdonságokkal is frissülő rendezvény.
Hasonlóan az előző évekhez egy zártkörű protokolláris kiállítás megnyitóval kezdődött a rendezvény a
kastély Erzsébet Verandáján. A kiállítás ez alkalommal Dr. Kun Edit festőművész vadászati témájú
festményeit mutatta be, továbbá a solymászattal, mint a Kulturális Örökség részével ismerkedhettek a
látogatók.
A Vadásznap programját a Gasztroélmények Évének alkalmából egy gasztrokulturális vonulat is tovább
gazdagította. A „Szarvasgomba-utca” keretein belül szarvasgombás ételek kóstolója, szarvasgombás
termékek árusítása és számos érdekes előadás várták a rendezvényre látogató vendégeket.
Mindezeken túl sokan voltak kíváncsiak vadászati témájú kézműves- és iparművészvásárunkra is,
valamint a kastélyparkban zajló vadászkutya-, és solymász-íjász bemutatókra. Színpadi programjaink
sorát a Vadászkamara Kürtegyüttes koncertje, gyerekelőadások, vadászruha bemutató 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.
2016. december 17-18. – Adventi kastélynapok
Az esemény 16. alkalommal került megrendezésre, közvetlen a karácsonyt megelőző hétvégén. 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 gyermekfoglalkoztatók
mindkét nap folyamatosan csoportokat fogadtak, a szombati munkanap okán sok iskolás, óvodás
csoport látogatott el hozzánk, akiknek szervezetten, időpontokra regisztrálva oldottuk meg
foglalkozásait. Ennek a szervezettségnek, gördülékenységnek nagyon pozitív visszhangja érkezett a
pedagógusok és a kísérő szülők részéről egyaránt, így a továbbiakban is ezt a gyakorlatot szeretnénk
követni. Előző évek tapasztalataiból kiindulva csupán két programot szerveztünk a színházba és azokat
ingyenessé tettük a családok számára. Óriási sikernek könyveljük el, hogy több mint 150-180 fő vett
részt egy-egy előadáson és nagyon sok elégedett, reményeink szerint visszatérő látogatóval
találkozhattunk.
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.
Az Adventi Kastélynapok a téli utószezon leglátogatottabb hétvégéje, kimutathatóan magas a múzeumi
látogatottság és az ajándékbolt forgalma.
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7.1.2

Vadászati Múzeum Hatvan
Üzemeltetés – szakmai tevékenység

A Társaság 2016. február 1-től 6 év határozott időtartamra bérlőként a hatvani Grassalkovichkastélyban működő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetője,
2015. decemberében hozott egyhangú tulajdonosi döntés alapján.
A 2016-os esztendőben a Társaság az átvétel mellett az alapvető működési feltételeket szolgáló
engedélyeket szerezte be, dokumentumokat készített el és a támogatás utolsó negyedéves folyósítása
miatt csak az alapvetően szükséges szakmai tevékenységeket tudta elvégezni. Ugyanakkor elkészítette a
hatvani kastély szakmai koncepcióját, mely a kiállítás fejlesztését, megfelelő szakmai programmal való
megtöltését, és a hazai közönséggel való megismertetését szolgálja. Ennek megvalósítása a 2017-es
esztendő feladata.
A Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum üzemeltetését 31 fő átlagos éves statisztikai alkalmazotti
létszámmal láttuk el.
Üzemeltetés
1. Műszaki berendezések, vezetékes rendszerek, járművek karbantartása
A biztonságtechnikai berendezések karbantartását törvényi kötelezettség is előírja, így ezek
karbantartása az előírásoknak megfelelő jogosultsággal rendelkező Partnerek által kerül végrehajtásra.
Folyamatos szolgáltató szerződés keretében történt a lift karbantartása, illetve ellenőrzése, valamint a
tűzjelző rendszer, hő és füstelvezető rendszer karbantartása.
Folyadékhűtő berendezés javítása, biztonságtechnikai rendszer javítása, tűzoltó készülékek ellenőrzése,
tűzcsap szerelés, javítása pedig eseti, a hibák felmerülése idején történt megrendelésekkel történt.
2. Park, kerti utak karbantartás
A gyepfelület, illetve a kertrészek karbantartása elsősorban külső szolgáltató igénybevételével valósult
meg. Az öntözőrendszer és a szökőkút beüzemelését külső szolgáltató végezte, évközbeni működtetését
pedig a Társaság alkalmazottai látták el.
A kastély parkjában az alábbi kertészeti, parkfenntartási munkák kerültek elvégzésre:
-

Talajtakarók kora tavaszi visszavágása igény szerint
Fiatal fák ápolása
Fűnyírás, szegélynyírás folyamatosan
Talajtakarók gyomlálása
Sövények nyírása
Rózsák gondozása
Évelők, cserjék, fák komplex növényvédelme
Automata öntözőrendszer beüzemelése, karbantartása
Sétautak, díszburkolatok takarítása, gyommentesítése
Előkerti virágágyás beültetése, gondozása
Idős fák ápolása emelőkosaras géppel
Lombgyűjtés

3. Kommunális hulladék szállítása
A kommunális hulladék elszállítása, szállíttatása külső szolgáltató igénybevételével folyamatosan,
megtörténik.
4. Vagyonbiztosítás
Vagyonbiztosítással a Társaság rendelkezik, mely azonban a hatvani fióktelep esetén csak a
műtárgyakra terjed ki. Az egyéb vagyonelemek esetében (épület, berendezés) a bérbeadó rendelkezik
biztosítással.
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Tanácsadás, szakértés
Munkavédelmi szolgáltatás és a munkaegészségügyi szolgáltatás tevékenységekre a székhelyre szóló
szerződések kerültek kiegészítésre. Munkavédelmi szemle havonta, míg helyszíni orvosi vizsgálatra
kéthavonta nyílik lehetőség.
Biztonságtechnika - komplex átvilágítás
A Társaság két külön városban (két megyében) jelentős értékű vagyont birtokol. Ezek biztonságos
őrzése, használata komplex biztonsági intézkedéseket igényel, mely magában foglalja a technikai
eszközöket, a személyzeti összetételt és annak alkalmasságát, a szabályozottságot, az erőforrások
beosztását, a jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelést. A szakmai tanácsadás keretében a
felsorolt valamennyi biztonsági elem átvilágításra került és az állapotleírás mellett megfelelő koncepció
és javaslattétel is megfogalmazásra kerül. A technikai eszközök esetén az eszközpark karbantartási és
jövőbeni fejlesztési terve, az új szabályzatok kidolgozása, az erőforrások beosztása, a munkavállalók
képzése a javarészt állami tulajdonban lévő vagyon megőrzését megfelelő szakmai alapokra teszik,
tervezhető és ellenőrizhető módon.
Múzeumi szakmai tevékenység
1. Kiállítások
A kastély múzeum látogatóinak száma 2016-ban összesen 16.695 fő volt. Közülük a törvény által
biztosított ingyenességgel 6.161 fő élt. Kedvezményes jegyet 5.587 fő vásárolt. Tárlatvezetéssel 61
csoportban 1.500 fő vett részt.
2016. őszén dr. Kun Edit festőművész - "Vadászat ecsettel" című kiállítását mutatta be a Kastély a
közönségének.
Kiállítások
Állandó kiállítások:
- A vadászmesterség története
- A halászmesterség és horgászat fejlődése
- A Kárpát-medence élőhelyei és vadfajai
- Barokk vadászkonyha
- Széchenyi Zsigmond emlékszoba
- A vadászat kultúrtörténete - A vadászmesterség tárgyi kultúrája
- Vadászírók - Élmények
- A modern vadászmesterség: trófeaközpontú vadászat
- A hatvani Grassalkovich-kastély
Időszaki kiállítások
- Afrika expedíció 2016. június 25-december 31.
- A gyógyító művészet - önkifejezéstől művészetig 2016. október 3-október 14.
- Dr. Kun Edit Vadászat ecsettel c. kiállítás, 2016. október 10. - november 10.
2. Gyűjteményi munka
A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum gyűjteménye a 2016-os esztendő
során vásárlás és ajándékozás útján is gyarapodott.
A tárgyi anyag összesen 29 darabbal gyarapodott, ebből kiemelendő egy magánszemély 24 darabos
tárgyi adománya.
3. Restaurálás, műtárgyak,- kiállítási tárgyak védelme
Az állandó kiállítások műtárgyvédelmi feltételei általánosságban jónak mondhatók. A fűtési időszakban
hetente, és azon kívül is rendszeresen mérjük a kiállítóterek hőmérsékletét és páratartalmát, utóbbit a
szobákban elhelyezett légnedvesítő készülékekkel szabályozzuk. Az állandó és időszaki kiállításokon
szereplő különleges, eredeti műtárgyakra a teremőrség, s a biztonsági őrség különös gonddal figyel.
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-25A Társaság 2016. februárjában a teljes gyűjteményre vonatkozó fertőtlenítést rendelt meg, miután az
állomány állapota nem volt megfelelő. A fertőtlenítés okán 3 napig a múzeumot zárva kellett tartanai.
Az egyszeri fertőtlenítés mellett folyamatosan biztosított a kártevő mentesítés, illetve kártevő gyanúja
esetén az egyedi, vagy tárgycsoportos fertőtlenítés, mentesítés.
Az akváriumok fenntartásához a napi etetéseken kívül a Társaság külső szolgáltatót vesz igénybe, aki
heti rendszerességgel ellenőrzi a halak és a felszerelések állapotát, szükség szerint gyógyszeres
kezeléseket alkalmaz. Tekintettel arra, hogy a Társaságnak megfelelő akvarisztikai végzettséggel
rendelkező munkavállalója nincs, az állami Haszonállat Génmegőrzési Központ segítségét veszi
igénybe a külső szolgáltató munkájának ellenőrzésében, illetve a tevékenység jog- és szakszerűségének
fenntartása biztosításában.
4. Egyéb múzeumi, közművelődési programok, múzeumpedagógia
2016-ban összesen 2.067 fő vett részt múzeumpedagógiai foglalkozáson.
Programjainkról aktuális, a Gödöllői Királyi Kastély programjaival közös szórólapot készítettünk, és
ezeket az országos múzeumpedagógiai adatbázisban is elérhetővé tettük.
A honlapon kialakított aloldal aktualizálása folyamatos volt, programjainkhoz hirdetési anyagokat
készítettünk a honlapra és a facebookra.
2016. augusztus 25-én az átszerveződő KLIK Hatvani Tankerületének iskolaigazgatóit láttuk vendégül
és ismertettük velük a kiállításokat és a múzeumpedagógiai foglalkozásokat. A KLIK-kel és az helyi és
környékbeli oktatási és nevelési intézményekkel a kapcsolattartás folyamatos volt.
5. Múzeumpedagógiai foglalkozások
A 2015/2016-os tanévre meghirdetett múzeumpedagógiai foglalkozások szorosan épültek a múzeum
kiállításaihoz. A foglalkozásokat a Nemzeti Alaptanterven túl, az iskolák, és pedagógusok igényeihez
tovább igazítottuk. Tapasztalataink alapján a foglalkozáskínálatunkat továbbfejlesztettük, illetve
átdolgoztuk a 2016/2017-es tanévre, melynek következtében új foglalkozások is megjelentek
kínálatunkban. A különböző korosztályok igényei alapján összeállított múzeumpedagógiai
foglalkozásokat, tematikus múzeumi órákat óvodás kortól kezdve a középiskolás korosztályig kínálunk.
Fontos volt szem előtt tartanunk, hogy az órák ne csupán a tananyagokhoz köthetők, hanem a
kirándulócsoportok számára is élvezhetők legyenek, ezért változatos módszertárral dolgoztunk.
Foglalkozásainkon nem csupán a közösségépítést, hanem a tárgyakból információk gyűjtésének
elsajátítását, és az összefüggések felismerését segítjük.
Mini foglalkozások
- Üregi nyúl, róka, szarvas, vaddisznó (3-7 éveseknek)
- Hal(l)od? (5-10 éveseknek)
- Erdők ösvényein járva (7-10 éveseknek)
- Sok csáp, sok láb (7-12 éveseknek)
- Ezerarcú Kárpát-medence (10 éves kortól)
- Mit eszik a_? (10-12 éveseknek)
- Erdei társkereső (10 éves kortól)
- Csodaszarvas nyomában (11-12 éveseknek)
- Vadászat, mint társas esemény (12 éves kortól)
- "Mert a vadászat - áhítat" (minden korosztálynak)
- A kastély emlékei (minden korosztálynak)
2016-ban megtartott múzeumpedagógiai foglalkozások a Vadászati Múzeumban: 93 csoport, összesen
2.067 fő (2 fogyatékkal élő speciális igényű csoport összesen 14 fővel; 2 középiskolai csoport összesen
41 fővel; 52 általános iskolai csoport 1.254 fővel; 37 óvodás csoport 758 fővel)
A Vadászati Múzeum múzeumpedagógusai által megtartott múzeumpedagógiai foglalkozások a
Gödöllői Királyi Kastélyban: 13 csoport, 275 fő résztvevővel.
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-266. Vetélkedők
Jó nyomon jársz! 2015-16-os tanév
A 2015 szeptemberében meghirdetett Jó nyomon jársz! címet viselő, egész tanévet felölelő
ismeretterjesztő vetélkedő nagy sikerrel zárult. A vetélkedő során a diákok az évszakok mentén haladva
rejtvényeken, legendákon, kutatómunkán, filmeken és játékokon keresztül ismerhették meg a természet,
a vadászat és az irodalom csodáit. Erre általános iskolák felső tagozatos diákjait vártuk.
Eredmény: 38 db 3 fős csapatot (114 fő) + 16 pedagógust, összesen 130 főt mozgat a vetélkedő,
összesen 4 megye 14 településének 15 iskolájában.
Ehhez kapcsolódóan három ismereterjesztő előadást szerveztünk, amely nyitott volt a nagyközönség
számára is, 2016. február 11-én került sor a harmadik előadásra.
2016. február 11. F. Dózsa Katalin: Vadak a ruhatárban. A résztvevők száma 25 fő.
Ünnepélyes díjátadó: 2016. május 18. A díjátadón 45 fő vett részt.
Afrikai vadászkaland 2016. január 22.
A vetélkedőt múzeumunk névadója, Széchenyi Zsigmond születésének 118. évfordulója alkalmából
szerveztük meg. A vetélkedő célja volt, hogy a gyermekek megismerkedjenek Széchenyi Zsigmond
legendás utazásaival, ez alkalommal legfőképpen híres afrikai vadászataival. A vetélkedő zsűrijében a
hatvani Ady Endre Könyvtár vezetője és az Ikladi Könyvtár könyvtárosa vett részt, és sikerült velük jó
kapcsolatot kialakítani.
Résztvevők száma: 30 db 3 fős csapat: összesen 90 diák és 9 pedagógus
Sajó Károly vetélkedő 2016. április 8.
A Kossuth Lajos Általános Iskolával együttműködésben rendeztük meg az országos környezetvédelmi
csapatverseny területi döntőjét. A vetélkedőre az észak-magyarországi régióból 7-8. évfolyamból várták
a 3 fős csapatokat.
Résztvevők száma: 4 db 3 fős csapat, mely összesen 12 diák és 4 pedagógus.
7. Nyári vakációs programok
Nyáron tartottuk Vakációzz a Vadászati Múzeumban! címmel műhely programunkat gyerekeknek. A 3
órás foglalkozáson élőlények egy-egy kiválasztott csoportjával ismerkedhettek az érdeklődők. A mese,
felfedezés és kutatómunka mellett sor került játékra, és alkotómunkára is. (július 7. A róka és a nyúl - 3
fő; augusztus 4. Réce, ruca, vadliba - 3 fő)
8. További tevékenység (programok, rendezvények)
- 2016. január 10.

CSALÁDI MINI MŰHELY- A vaddisznó 4 fő

- 2016. február 11. F.

Dózsa Katalin: Vadak a ruhatárban 25 fő

- 2016. február 17-21.

FeHoVa, Budapest

- 2016. május 10-13.
"MADARAT TOLLÁRÓL" tematikus foglalkozások a Madarak és fák
napja alkalmából óvodás és kisiskolás csoportoknak, összesen 5 csoport, kb. 107 fő
- 2016. május 18.

JÓ NYOMON JÁRSZ! vetélkedő díjátadó ünnepsége, 45 fő

- 2016. május 21-22.

MÚZEUMOK MAJÁLISA, Budapest

- 2016. május 22.
ÉLETRE VALÓ TERMÉSZET, családi nap, múzeumpedagógiai
foglalkozás (41 fő), kézműves program
- 2016. június 25. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA, szórakoztató családi társasjáték a Kárpátmedence élővilágáról, kézműves program, "Széchenyi Zsigmond nyomában" - kalandlap
összeállítása az átalakított kiállítás felfedezéséhez, illetve segítség a kiállítás kivitelezésében
- 2016. augusztus 27-28. KAMION FESZTIVÁL - kitelepülés
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-27- 2016. szeptember 18.

GÖDÖLLŐI VADÁSZNAP - kitelepülés- rejtvénylap készítés

- 2016. október 4-7.
NÉGYLÁBÚ KEDVENCEINK - A Múzeumok Őszi Fesztiválja,
tematikus foglalkozások óvodás és kisiskolás csoportoknak, összesen 8 bejelentkezett csoport,
mely kb. 156 fő
- 2016. október 7.
MESE-GYERMEK-FELFEDEZÉS - Tanárok Éjszakája a Vadászati
Múzeumban, Múzeumok Őszi Fesztiválja, 27 fő
Bemutatkozó intézmények: Gödöllői Királyi Kastély Múzeum, Széchenyi Zsigmond Vadászati
Élménytér, Mátrafüredi Erdészet erdei iskolája, Mátra Múzeum, Blaskovich Múzeum, Mátrai
Ásványház és Múzeum, Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Hatvani Cukorgyár Emlékház,
Hatvany Lajos Múzeum
- 2016. október 16.

HATVANI VADÁSZNAP, családi nap, kézműves foglalkozás, 400 fő

- 2016. október 18.

MOKK Sajtótúra kb. 30 fő

- 2016. november 11.
A TERMÉSZET EMBEREI - A Múzeumok Őszi Fesztiválja Pályaorientációs, ismeretterjesztő program, 8-12 évfolyamosoknak, pedagógusoknak és
szülőknek ajánljuk. 65 fő
- 2016. december 6-16. Téli erdő, tematikus foglalkozások óvodás és kisiskolás csoportoknak,
7 csoport regisztrált, mely összesen kb. 147 fő
- 2016. december 3.

10:30-11:30 TÉLI ERDŐ - családi délelőtt az advent jegyében, 6 fő

- 2016. december 1-14. CIPŐSDOBOZ AKCIÓ A karácsonyi ajándékgyűjtés a Grassalkovich
Antal Baptista Szakképző Iskolával együttműködésben zajlott. 120 db doboz gyűlt össze.
9. Előadás
2016. március 17.
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete: A Vadászati Múzeum
múzeumpedagógiai programjainak ismertetése
10. Továbbképzés, workshop:
ALMA A FÁN - Fókuszban a korai iskolaelhagyás - pályaorientáció, Tempus közalapítvány, 2016.
szeptember 22. 1 fő
11. Konferenciák:
- Tanítók Egyesületének XXIV. szakmai konferenciája, Budapest, Fazekas Mihály Fővárosi
Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium, 2016. április 21. 2 fő
- Országos Múzeumandragógiai konferencia, Eger 2016. május 25. 2 fő
- Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, MTM, 2016. szeptember 26. 2 fő
7.1.3

Közönségkapcsolati tevékenység

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 Társaság a hatvani fióktelep fő hangsúlyozásával, de a gödöllői székhely bemutatása mellett önálló
standdal jelent meg a Fegyver, Horgász, Vadász (FEHOVA) kiállításon, mely az egyik első olyan
rendezvény volt, melyen a két kastély kapcsolatát tudta az érdeklődő közönségnek bemutatni.
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.
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-282015. 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 kongresszusszervezők, 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. A kastély munkatársai részt
vesznek a nemzetközi Sisi-út tevékenységében is.
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7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. 2016. évi közhasznú költségvetési támogatás - múzeumi közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység – Királyi Kastély Gödöllő
Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

2016. évi közhasznú költségvetési támogatás múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység – Királyi Kastély Gödöllő
Miniszterelnökség

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.01.01-2016.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

X
86,500
86,500
86,500
86,500

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
86,500
86,500

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ a 160/2-4/2016 iktató
számú támogatási szerződés alapján 2016. évre 86.500 e Ft támogatást biztosított a Gödöllői Királyi
Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. számára, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.
Célelőirányzatok alcím, 57. jogcímcsoport (ÁHT:348617) terhére, az Áht. 48.§ (1) bekezdése és az 51.§
(1) bekezdése, valamint az Ávr. vonatkozó rendelkezései szerint. A támogatási szerződés aláírására
2016. június 16-án került sor. A támogatás 2016. június 2-án került jóváírásra társaságunk
bankszámláján.
A támogatás célja: a társaság 2016. évi múzeumi, kulturális, műemlékvédelmi tevékenységének
kiadásaihoz történő hozzájárulás 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban.
A támogatás a múzeumi-kulturális területen dolgozó, a múzeum üzemeltetésében közvetlenül részt
vevő munkatársak - múzeumi osztály, múzeum pedagógia, információs iroda (kastélypénztár),
teremőrök, tárlatvezetők, kulturális felelős, rendészet - 2016. január 1 - 2016. szeptember 30. között,
illetve 2016. november hónapban felmerült személyi jellegű kifizetéseinek költségeire az alábbiak
szerint nyújtott fedezetet:
Múzeumi osztály - a támogatás terhére elszámolt költség
Múzeumpedagógia - a támogatás terhére elszámolt költség
Információs iroda, kastélypénztár - támogatás terhére elszámolt költség
Tárlatvezetők - a támogatás terhére elszámolt költség
Teremőrök - támogatás terhére elszámolt költség
Kulturális felelős - támogatás terhére elszámolt költség
Rendészet - a támogatás terhére elszámolt költség

13.922 e Ft
2.496 e Ft
11.042 e Ft
6.529 e Ft
19.386 e Ft
4.075 e Ft
29.050 e Ft

A fenti területeken a támogatással érintett időszakban a támogatás terhére elszámolt jogcímen felmerült
költség 113.087 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.
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7.2.2. 2016. évi közhasznú költségvetési támogatás - múzeumi közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység - Vadászati Múzeum
Támogatási program elnevezése:

2016. évi közhasznú költségvetési támogatás múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati
tevékenység - Vadászati Múzeum

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Miniszterelnökség megbízásából Forster Gyula
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ
központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.01.01 - 2017.03.31.

Támogatás összege (1000HUF)

X
146,054
125,170
125,170
146,054

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

X

Személyi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

74,950
50,220
125,170

Dologi:
Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ a 160/2-9/2016 iktató
számú - módosítva 750/131-7/2016. iktatószámú levél - támogatási szerződés alapján 146.054.520 Ft
támogatást biztosított a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 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, az Áht. 48.§ (1) és az 51.§ (1) bekezdése, valamint az Ávr. vonatkozó
rendelkezései szerint. A támogatási szerződés aláírására 2016. szeptember 30-án került sor. A
támogatás 2016. október 4-én került jóváírásra társaságunk bankszámláján.
A támogatás célja: a hatvani Grassalkovich-kastélyban működő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Vadászati Múzeum üzemeltetéséhez működési támogatás.
A támogatás felhasználási időszaka 2016. január 1 - 2017. március 31.
A támogatás a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum - fióktelep üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatban felmerült közvetlen kiadásokra nyújtott fedezetet, az
alábbiak szerint:
Dologi kiadások
ebből:

50.220 e Ft

Karbantartó anyagok, tisztítószer, irodaszer, egyéb működési anyagok
898 e Ft
Közüzemi költségek
12.989 e Ft
Szakmai anyagok, kiállítás installáció, múzeum pedagógia anyagai, reklám célú szóróanyag, egyéb
szakmai anyagok
338 e Ft
Fióktelep fizetett bérleti díj
27.500 e Ft
Műtárgyak, kiállítási tárgyak használatáért fizetett bérleti díj
40 e Ft
Telefonok javítása, karbantartása
40 e Ft
Épület eseti karbantartási kiadásai
80 e Ft
Kert, park, udvari terület karbantartása
1.607 e Ft
Műszaki gépek, berendezések, vezetékes rendszerek javítása, karbantartása
3.275 e Ft
Egyéb szakmai szolgáltatás, szakértés költségei
2.769 e Ft
Egyéb költségek
557 e Ft
Biztosítás
127 e Ft
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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Személyi jellegű ráfordítások
ebből:

74.950 e Ft

Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulék

54.178 e Ft
6.402 e Ft
14.370 e Ft

Az elszámolt teljesítések pénzügyi rendezése a munkavállalók, az adóhatóság, valamint a szállítók
részére maradéktalanul megtörtént.
Tárgy időszakban mindösszesen 125.170 e Ft került felhasználásra a folyósított támogatásból, a
fennmaradó 20.884 e Ft 2017. március 31-ig használható fel a támogatási szerződés szerint. A
támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje 2017.
április 30.

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

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

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

Támogatás időtartama:

2015.12.21-2017.02.29.

Támogató megnevezése:

Támogatás összege (1000HUF)

X

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

90,000
87,706

-tárgyévben felhasznált összeg:

87,706

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

vissza nem térítendő

X

Személyi:

27,000

Dologi:

60,706
87,706

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Miniszterelnökség megbízása alapján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ a 160/403-2/2015 iktató számú támogatási szerződés alapján 90.000 e Ft
támogatást biztosított a Társaság számára, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. jogcímcsoport (ÁHT: 348617) terhére vissza nem térítendő
költségvetési támogatás az Áht. 48.§ (1) bekezdése és az 51.§ (1) bekezdése, valamint az Ávr.
vonatkozó rendelkezései szerint. A támogatás 2015. 12.31-én került jóváírásra a Társaság
bankszámláján.
A támogatás célja: egyedi költségvetési támogatás 2015.12.21-2017.02.28. közötti felhasználási
időszakban.
A támogatásból 2015-ben 596 e Ft került felhasználásra épület karbantartási feladatok finanszírozására.
A tárgyévre áthúzódó maradvány, 89.454 e Ft-ból 87.706 e Ft került ebben az időszakban
felhasználásra. Következő időszakra áthúzódó maradvány összege 1.698 e Ft.
A támogatás az alábbi kiadásokra adott fedezetet:
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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60.706 e Ft

Általános karbantartó anyagok beszerzése
Kertészeti működési anyag beszerzése
Bérleti díj (szőnyeg bérlés)
Egyéb eszköz bérlés
Gally, kaszálék gyűjtés szállítással
Építési hulladék rakodása, elszállítása
Áramköltség
Gázköltség
Épület karbantartás
Park, kerti utak karbantartás
Járművek, kerti gépek karbantartás
Fűtés, gázjelző berendezés karbantartása
Liftek, felvonók karbantartása
Tűzjelző karbantartása
Biztonságtechnikai rendszer, épület automatika karbantartása
Klíma berendezések karbantartása
Egyéb hálózatok, vezetékes rendszerek karbantartása
Számítástechnika, informatika karbantarts, javítás
Egyéb eszközök javítása
Hulladék szállítás
Mosatás, vegytisztítás
Kártevő-mentesítés
Műtárgy átvizsgálás, tisztítás
Műszaki szakértői felmérések
Hatósági díj

2.906 e Ft
1.264 e Ft
436 e Ft
513 e Ft
1.664 e Ft
1.260 e Ft
2.919 e Ft
2.868 e Ft
20.337 e Ft
8.633 e Ft
1.359 e Ft
569 e Ft
1.495 e Ft
642 e Ft
2.195 e Ft
1.050 e Ft
1.475 e Ft
1.491 e Ft
768 e Ft
1.517 e Ft
303 e Ft
144 e Ft
90 e Ft
4.779 e Ft
29 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások
ebből:

27.000 e Ft

"20 éves" jubileumi egyszeri juttatás a munkavállalók számára
"20 éves" jubileumi juttatás kifizetői adó

22.278 e Ft
4.722 e Ft

A Gödöllői Kastély 20 éve, 1996. augusztusban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A társaság
munkavállalói számára ez alkalomból az elmúlt évek során elmaradt béremelést kompenzálandó, a
társaságnál folyamatos munkaviszonyban eltöltött időszakot elismerendő, egyszeri bérjellegű juttatás
került kifizetésre. Ezt kiegészítette 20.000,- Ft/fő értékben „Erzsébet” ajándékutalvány, valamint egy
névre szóló emléklap kíséretében csekély összegű tárgyi ajándék, egy „kastély” logóval ellátott póló.
A juttatás a társaságnál működő üzemi tanáccsal egyeztetve, egyetértésükkel került elosztásra. A
társaság gödöllői székhelyén dolgozó alkalmazotti munkavállalóinak 2016. augusztus 1-i 94 fős
létszámából bérjellegű juttatásban és ajándékutalványban 88 fő részesült. Nem részesültek juttatásban a
vezető állású, valamint a próbaidőn lévő munkavállalók.
A támogatásból tárgy időszak végén fennmaradó 1.698 e Ft 2017. február 28-ig használható fel a
támogatási szerződés szerint.
A támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésének határideje 2017.
március 30.
Az elszámolt teljesítések pénzügyi rendezése a munkavállalók, az adóhatóság, valamint a szállítók
részére maradéktalanul megtörtént.
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7.2.4. Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlása
Támogatási program elnevezése:

Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%
felajánlása

Támogató megnevezése:

Költségvetés

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.01.01-2016.12.31.

X
94

Támogatás összege (1000HUF)

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Felhalmozási:

X
94
94

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából tárgyévben 94 e Ft bevétel
származott, amelyet gróf Teleki Ádámné díszruhája (ruhaderék, szoknya, és a hozzá tartozó cipő)
megvásárlása fordította a Társaság.
A nívós darab bekerülési értéke 1.000 e Ft volt, ebből 94 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen támogatás.

7.2.5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Támogatási program elnevezése:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

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

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllő Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége
központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2015.04.20-2016.02.29.

Támogatás összege (1000HUF)

X
1,266
249
249
249

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Összesen:

X
249
249

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 2015-ben 1.017 e Ft, 2016-ban 249 e Ft-ban került
kihasználásra.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

-347.2.6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Támogatási program elnevezése:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Támogató megnevezése:

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2015.11.01-2016.02.29.

Támogatás összege (1000HUF)

X
254
195
195
195

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
195
195

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 az
alábbiak szerint:
A támogatás a közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális
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 2015-ben 59 e Ft-ban, 2016-ban 195 e Ft-ban került
kihasználásra.

7.2.7. Nyilvántartott (alacsony iskolázottságú) álláskereső foglalkoztatásához támogatás
(VEKOP 8.2.1)
Támogatási program elnevezése:

Nyilvántartott (alacsony iskolázottságú) álláskereső
foglalkoztatásához támogatás (VEKOP 8.2.1)

Támogató megnevezése:

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.03.21-2016.09.20.

Támogatás összege (1000HUF)

X
684
684
684
684

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Összesen:

X
684
684

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
1 fő, a járási hivatal által kiközvetített, a munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott
alacsony iskolázottságú álláskereső foglalkoztatásához - munkatapasztalat szerzés céljából 6 hónapig a
munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulás adójához legfeljebb 100%-os
támogatás, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulás adója erejéig, előírva
a folyósítási idő legalább 50%-nak megfelelő időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási
kötelezettséget.
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

-35Támogatás időtartama: 2016.03.21-2016.09.20.
Foglalkoztatási kötelezettség: 2016.03.21-2016.12.20.
Munkakör megnevezése: intézményi takarító és kisegítő
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

7.2.8. Nyilvántartott (nem alacsony iskolázottságú) álláskereső foglalkoztatásához
támogatás (VEKOP 8.2.1)
Támogatási program elnevezése:

Nyilvántartott (nem alacsony iskolázottságú)
álláskereső foglalkoztatásához támogatás (VEKOP
8.2.1)

Támogató megnevezése:

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.04.18-2016.10.17.

Támogatás összege (1000HUF)

X
813
813
813
813

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
813
813

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
1 fő, a járási hivatal által kiközvetített, munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott (nem
alacsony iskolázottságú) álláskereső foglalkoztatásához - munkatapasztalat szerzése céljából 6 hónapig
a munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adójához legfeljebb 100%-os
támogatás, legfeljebb a minimálbér/garantált bérminimum másfélszerese és annak szociális
hozzájárulási adója erejéig, előírva a folyósítási idő legalább 50%-nak megfelelő időtartamban a
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.
Támogatás időtartama: 2016.04.18-2016.10.17.
Foglalkoztatási kötelezettség: 2016.04.18-2017.01.17.
Munkakör megnevezése: humánpolitikai adminisztrátor
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

7.2.9. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Támogatási program elnevezése:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Támogató megnevezése:

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.03.16-2016.06.12.

Támogatás összege (1000HUF)

X
248
248
248
248

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Összesen:

X
248
248
Közhasznúsági melléklet
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2 fő regisztrált álláskereső, elismerést kérő, a kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli
állampolgár valamint foglalkozatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve a 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.
Támogatási időtartama: 2016.03.16-2016.06.12.
Munkakör megnevezése: intézményi takarító
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben. A támogatás keretében 1 fő került
foglalkoztatásra.

7.2.10. Nyilvántartott (nem alacsony iskolázottságú) álláskereső foglalkoztatásához
támogatás (VEKOP 8.2.1)
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Nyilvántartott (nem alacsony iskolázottságú) álláskereső
foglalkoztatásához támogatás (VEKOP 8.2.1)
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.04.18-2016.10.17.

Támogatás összege (1000HUF)

X
738
738
738
738

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Személyi:
jogcímenként:
Összesen:

X
738
738

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
1 fő, a járási hivatal által kiközvetített, munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott (nem
alacsony iskolázottságú) álláskereső foglalkoztatásához - munkatapasztalat szerzése céljából 6 hónapig
a munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulás adójához legfeljebb 100%-os
támogatás, legfeljebb a minimálbér/garantált bérminimum másfélszerese és annak szociális
hozzájárulási adója erejéig, előírva a folyósítási idő legalább 50%-nak megfelelő időtartamban a
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.
Támogatás időtartama: 2016.04.18-2016.10.17.
Foglalkoztatási kötelezettség: 2016.04.18-2017.01.17.
Munkakör megnevezése: múzeumi teremőr
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet
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támogatás (VEKOP 8.2.1)
Támogatási program elnevezése:

Nyilvántartott (nem alacsony iskolázottságú)
álláskereső foglalkoztatásához támogatás (VEKOP
8.2.1)

Támogató megnevezése:

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.05.09-2016.11.08.

X
805

Támogatás összege (1000HUF)

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

805
805

-tárgyévben folyósított összeg:

805

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
805
805

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
1 fő, a járási hivatal által kiközvetített, munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott (nem
alacsony iskolázottságú) álláskereső foglalkoztatásához - munkatapasztalat szerzése céljából 6 hónapig
a munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adójához legfeljebb 100%-os
támogatás, legfeljebb a minimálbér/garantált bérminimum másfélszerese és annak szociális
hozzájárulási adója erejéig, előírva a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban a
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.
Támogatás időtartama: 2016.05.09-2016.11.08.
Foglalkoztatási kötelezettség: 2016.05.09-2017.02.08.
Munkakör megnevezése: múzeumi tárlatvezető
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

7.2.12. Nyilvántartott (nem alacsony iskolázottságú) álláskereső foglalkoztatásához
támogatás (VEKOP8.2.1)
Támogatási program elnevezése:

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

Támogatás összege (1000HUF)

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

Nyilvántartott (nem alacsony iskolázottságú)
álláskereső foglalkoztatásához támogatás
(VEKOP8.2.1)
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatal
központi költségvetés
2016.05.19-2016.11.19.
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
vissza nem térítendő
Személyi:
Összesen:

X
763
763
763
763
X
763
763

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
1 fő, a járási hivatal által kiközvetített, munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott (nem
alacsony iskolázottságú) álláskereső foglalkoztatásához - munkatapasztalat szerzése céljából 6 hónapig
a munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adójához legfeljebb 100%-os
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet
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hozzájárulási adója erejéig, előírva a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban a
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.
Támogatás időtartama: 2016.05.09-2016.11.08.
Foglalkoztatási kötelezettség: 2016.05.09-2017.02.08.
Munkakör megnevezése: múzeumi teremőr
A támogatás utólagos finanszírozású, havi ütemezésben.

7.2.13. "Út a munkaerőpiacra" - munkaerő piaci program (VEKOP 8.1.1)
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

"Út a munkaerőpiacra" - munkaerő piaci program
(VEKOP 8.1.1)
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.06.15-2017.02.14.

Támogatás összege (1000HUF)

X
880
711
711

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

711
X
711
711

Összesen:

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

7.2.14. "Út a munkaerőpiacra" - munkaerő piaci program (GINOP 5.1.1)
Támogatási program elnevezése:

"Út a munkaerőpiacra" - munkaerő piaci program
(GINOP 5.1.1)

Támogató megnevezése:

Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.04.01-2016.09.30

Támogatás összege (1000HUF)

X
1,361
1,361
1,361
1,361

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Összesen:

X
1,361
1,361
Közhasznúsági melléklet
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1 fő, a járási hivatal által kiközvetített a munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott
álláskereső foglalkoztatáshoz 6 hónapig a munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális
hozzájárulási adójához legfeljebb 100%-os támogatást nyújt, havonta a minimálbér kétszerese és annak
szociális hozzájárulási adója erejéig, előírva a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő
időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséget. A támogatás utólagos
finanszírozású, havi ütemezésben.
Támogatás időtartama: 2016.04.01-2016.09.30.
Foglalkoztatási kötelezettség: 2016.04.01-2016.12.31.
Munkakör megnevezése: műszaki koordinátor

7.2.15. "Út a munkaerőpiacra" - munkaerő piaci program (GINOP 5.1.1)
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

"Út a munkaerőpiacra" - munkaerő piaci program
(GINOP 5.1.1)
Heves Megyei Kormányhivatal Hatvan Járási Hivatal

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.04.01-2016.09.30.

Támogatás összege (1000HUF)

X
597
597
597
597

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
597
597

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
1 fő, a járási hivatal által kiközvetített a munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott
álláskereső foglalkoztatáshoz 6 hónapig a munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális
hozzájárulási adójához legfeljebb 70%-os támogatást nyújt, havonta a minimálbér kétszerese és annak
szociális hozzájárulási adója erejéig, előírva a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő
időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséget. A támogatás utólagos
finanszírozású, havi ütemezésben.
Támogatás időtartama: 2016.04.01-2016.09.30.
Foglalkoztatási kötelezettség: 2016.04.01-2016.12.31.
Munkakör megnevezése: múzeumi teremőr

7.2.16. Gödöllői Királyi Kastély parkfelület fenntartása
Támogatási program elnevezése:

Gödöllői Királyi Kastély parkfelület fenntartása

Támogató megnevezése:

Gödöllő Város Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

önkormányzati költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.04.01-2016.11.30.

Támogatás összege (1000HUF)

X
4,942
4,942
4,942
4,942

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Összesen:

X
4,942
4,942
Közhasznúsági melléklet
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A természetbeni támogatás tárgya: 2016. 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.

7.2.17. "Rejtőzködő kincseink 2.0" címmel időszaki kiállítás
Támogatási program elnevezése:

"Rejtőzködő kincseink 2.0" címmel időszaki kiállítás

Támogató megnevezése:

Gödöllő város Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

önkormányzati költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.01.01-2016.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

X
2,000
2,000
2,000
2,000

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:

X
2,000
2,000

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Gödöllő Város Önkormányzata 2016-ban a "Rejtőzködő kincseink 2.0" címmel időszaki kiállítás
megrendezésére 2.000 e Ft támogatást adott a "Gödöllő 50 -A megújuló értékek városa" című tematikus
év keretből.
A kiállítás 2016.05.12-2016.10.02. között került megrendezése, 5.090 e Ft bekerülési költségen. A
ráfordításból 1.014 e Ft összeg a kiállításban bemutatott tárgyak restaurálásának költsége volt.
A kiállításban a Kastély 20 éves műemléki helyreállítás után az állandó kiállításainkon nem szereplő
muzeális anyag legjavát - időszaki kiállítás formájában - tártuk a vendégeink elé, valamint az állandó
kiállítás néhány háttérben megbúvó tárgyát emeltük ki a hozzájuk fűzött történetekkel együtt.
A támogatást az időszaki kiállítás kivitelezési költségének forrásaként használta fel a Társaság.

7.2.18. Barokk Kastélynapok 2016.
Támogatási program elnevezése:

Barokk Kastélynapok 2016.

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.08.06-2016.08.07.

Támogatás összege (1000HUF)

X
1,000
1,000
1,000
1,000

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:
Összesen:

X
1,000
1,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap a Barokk Kastélynapok 2016. A sokszínű barokk - művészetek
Grassalkovich udvarában című rendezvény megvalósítására 1.000 e Ft támogatást biztosított.
2016-ban a 20 éves nyitva tartó Gödöllői Királyi Kastély a barokk kort bemutató programmal ünnepelte
jubileumát augusztus első hétvégéjén. Mária Terézia 265 évvel ezelőtti látogatását felidézve a
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

-41gyermekek és felnőttek változatos, számos művészeti ágat bemutató két napos Barokk Kastélynapok
nevet viselő fesztiválon vehettek részt.
A rendezvény bekerülési költsége 5.139 e Ft volt, ebből 1.000 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen támogatás.

7.2.19. Orgonakoncert Erzsébet királyné halálának emlékére a Máriabesnyői Bazilikában
Támogatási program elnevezése:

Orgonakoncert Erzsébet királyné halálának emlékére
a Máriabesnyői Bazilikában

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.09.11-2016.09.11.

Támogatás összege (1000HUF)

X
150
150
150
150

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:

X
150
150

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap az Orgona koncert Erzsébet Királyné halálának emlékére című koncert
megvalósítására 150 e Ft támogatást biztosított.
A koncert 2016. szeptember 11-én került megtartásra a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában.
A koncerten közreműködött: Gesztesi-Tóth László orgonaművész.
A rendezvény bekerülési költsége 450 e Ft volt, ebből 150 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen támogatás.

7.2.20. XV. Liszt Fesztivál - III. Országos Egyházzene pedagógiai konferencia
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

XV. Liszt Fesztivál - III. Országos Egyházzene
pedagógiai konferencia
Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.10.21-2016.10.23.

Támogatás összege (1000HUF)

X
600
600
600

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Dologi:
Összesen:

600
X
600
600

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap a XV. Liszt Fesztivál - III. Országos Egyházzene pedagógiai konferencia
megvalósítására 600 e Ft támogatást biztosított.
A rendezvény-sorozat 2016. október 21 - 2016. október 22. közötti időszakban került megrendezésre a
Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházban, és a Díszteremben. Ez időszakban összesen 8 előadás
volt, mintegy 300 fős látogató számmal.
A rendezvény bekerülési költsége 2.819 e Ft volt, ebből 600 e Ft-ra nyújtott fedezetet jelen támogatás.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

-427.2.21. A Farkas Archívum megvásárlására (7. ütem)
Támogatási program elnevezése:

A Farkas Archívum megvásárlására (7. ütem)

Támogató megnevezése:

Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2016.04.25-2016.04.30.

Támogatás összege (1000HUF)

X
2,500
2,500
2,500
2,500

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Felhalmozási:

X
2,500
2,500

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Nemzeti Kulturális Alap a Farkas Archívum megvásárlásának 7. 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. Az 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 3-4. részletre, 3.500 e Ft-ra 2014-ben a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott
támogatás nyújtott fedezetet.
Jelen pályázati támogatás a 7. részlet kifizetéséhez nyújtott 2.500 e Ft támogatást.

7.2.22. Múzeumok Őszi Fesztiválja Gödöllői Királyi Kastély - Gödöllő
Támogatási program elnevezése:

Múzeumok Őszi Fesztiválja Gödöllői Királyi Kastély

Támogató megnevezése:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2016.09.26-2016.11.13.

Támogatás összege (1000HUF)

X
50
50
50
50

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő
Dologi:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Fizetendő adó (ÁFA)
Összesen:

X
39
11
50

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint Megrendelő és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft., mint a Rendezvény szervezője a 2016. október 14-én kelt szerződésben rögzítette, hogy 2016.
szeptember 26. és november 13. között megrendezésre kerül a Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

-43kulturális 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:
Padlástúra
Óvodások a kastélyban
Bunkertúra
Királydombi Pavilon
Kastélykárpitok
Flóra kertje
A rendezvény támogatott ellenértéke a Társaság által kiállított számla alapján bruttó 50 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, a támogatás jóváírása a
mérlegkészítésig megtörtént.

7.2.23. Múzeumok Őszi Fesztiválja Vadászati Múzeum - Hatvan
Támogatási program elnevezése:

Múzeumok Őszi Fesztiválja Vadászati Múzeum

Támogató megnevezése:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2016.szeptember 26-2016. november 13.

Támogatás összege (1000HUF)

X
70
70

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

70
70

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

vissza nem térítendő

X

Dologi:

55

Fizetendő adó (ÁFA)

15
70

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint Megrendelő és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft., mint a Rendezvény szervezője a 2016. október 14-én kelt szerződésben rögzítette, hogy 2016.
szeptember 26. és november 13. 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:
A természet emberei
Négylábú kedvenceink
Mese-gyermek-felfedezés
A rendezvény támogatott ellenértéke a Társaság által kiállított számla alapján bruttó 70 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.

Közhasznúsági melléklet

-447.2.24. A Gödöllői Királyi Kastély díszudvari teraszai mellvédjének helyreállítására
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

A Gödöllői Királyi Kastély díszudvari teraszai
mellvédjének helyreállítására
Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2015.04.01-2016.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

X
2,000
2,000
2,000

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Felhalmozási:

X
2,000
2,000

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása, kiegészítő információ
Pályázat útján 2.000 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Társaság a Gödöllői Királyi Kastély
díszudvari teraszai mellvédjének helyreállítására, amely folyósítására a Társaság támogatási
szerződéssel rendelkezik. A feladat megvalósult, a támogatás folyósítása szerződés szerint 2017-es
ütemezésű.

7.2.25. Magánszemélyek adománya
Támogatási program elnevezése:

Magánszemélyek adománya

Támogató megnevezése:

Magánszemélyek

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

magánszemélyek

Támogatás időtartama:

2016.január 1-2016. december 31.

Támogatás összege (1000HUF)

X
8,758
8,758
8,758
8,758

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

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

vissza nem térítendő

X

Dologi:
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Felhalmozási:

69
8,689

Összesen:

8,758

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A tárgyévben a gödöllői Királyi Kastélyépületben elhelyezett adománygyűjtő urna bevétele 69 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 8.689 e Ft, ebből:
- a gödöllői Királyi Kastély részére felajánlott tárgyak értéke
- a hatvani Vadászati Múzeum részére felajánlott tárgyak értéke

233 e Ft
8.456 e Ft

tételeiben:
- 24 tömött állat-preparátum (gnu, impala, gazella, antilop, kafferbivaly, oribi, nádi bak, varacskos
disznó, dik-dik, alpesi zerge, kikészített medvebőr)hatvani Vadászati Múzeum számára - Hegedűs
László adománya, becsült értéke 8.400 e Ft

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

-45- 16 db fényképmásolat 1942-ből - a hatvani Grassalkovich-kastély és a Hatvany-család története
szempontjából jelentős - hatvani Vadászati Múzeum számára - Edina Radelfinger adománya, becsült
értéke 16 e Ft
- Fegyverszekrény, mérete 80x80x52 cm a hatvani Vadászati Múzeum számára - Salamon Péter
adománya, becsült értéke 40 e Ft
- 1 db azsúrral díszített terítő és 4 db azsúrral díszített szalvéta - Vendrei Klára adománya a gödöllői
Királyi Kastélynak, becsült értéke 65 e Ft
- Gebrüder szecessziós zongora op 18294 zongoraszékkel, felújítatlan állapotban - Szabóné Sándor
Ágota adománya a gödöllői Királyi Kastélynak, becsült értéke 50 e Ft
- Remsey Flóra: Kastély kárpitok, 2001.; Remsey Flóra: Kárpitok és fémszövés, é.n. című kiállítási
katalógusok– Kecskés József adománya a gödöllői Királyi Kastélynak, becsült értéke 4 e Ft
- Copf stílusú komód (1 fiók, polcok), Dr. Ozory Aladár és felesége tulajdonából, restaurálandó
állapotban - Ozory György és Dr. Gosztony Géza adománya a gödöllői Királyi Kastélynak, becsült
értéke 80 e
- Prof.Dr.Máthé Gábor-Prof.Dr.Mezey Barna: Kroatisch-Ungarische Öffentlich-Rechtliche Verhaltnisse
zur Zeit der Doppelmonarchie, Budapest, 2015. ; 1 db képeslap a gödöllői kastély díszudvara és a park,
1906.; 1 db képeslap "Gödöllő részlet a pálmaházból" 1910-es évek - Dr. Révészt T. Mihály adománya,
becsült értéke 10 e Ft
- Ripka Ferencz: Erzsébet királyné Gödöllőn, 1867-1897. Emlékkönyv a gödöllői Erzsébet szobor
leleplezési ünnepére Budapest, 1901. - Dr. Matskási István adománya a gödöllői Királyi Kastélynak,
becsült értéke 10 e Ft
- Könyv adomány –Dr. János Zoltán: Hoheiten und herrschaftliche Jagden in Gödöllő- Budapest, 2008Dr.Szabó György adománya a gödöllői Királyi Kastélynak, becsült értéke 9 e Ft
- Könyv adomány Ulla Fischer Westhauser-Gerda Mraz: Elisabethprinzessin in Bayer, Kaiserin von
Österreich, Königin von Ungarn, Wunschbilder oder die Kunst der Retouche, Wien-Múnchen, 2008 Pálinkás Patrícia adománya a gödöllői Királyi Kastélynak, becsült értéke 5 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, www.kiralyikastely.hu közzéteszi.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
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