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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, előadó-
művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása - kötelező önkormányzati közfeladat ellátásával végzi. 

A kulturális örökség védelme. 

A Társaság ezen közhasznú tevékenységeket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény 85.§ (1) bekezdésében meghatározott - kulturális örökség védelme - kötelező önkormányzati 
közfeladat ellátásával végzi. 

A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele. 

A Társaság ezen közhasznú tevékenységeket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény 61/B.§ (3) bekezdésében meghatározott - nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé 
tétele - kötelező közfeladat ellátásával végzi. 

A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásiból. 

A Társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési célok nélkül 
szolgáló személy. 

A Társaság köteles pályázatot kiírni, az általa nyújtott célszerinti juttatás az évi egymillió forintot 
meghaladja, kivéve, ha a törvény vagy a kormányrendelet a közfeladatára tekintettel más eljárási rendet 
állapít meg. 

A Társaság főtevékenysége: 

91.02 Múzeumi tevékenység 

A Társaság a "91.02 Múzeumi tevékenység" tevékenységet csak a szükséges hatósági engedély 
megszerzését követően kívánja gyakorolni. A főtevékenység közhasznú tevékenység. 

A Társaság további közhasznú tevékenységei:  
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
90.04 Művészeti létesítmények működtetése 
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

A Társaság a Társasági szerződésben rögzített tevékenységei közül gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet. 

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 

A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásiból. 
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A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződésben 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

A Társaság a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén és fióktelepén 
kívül nem folytatott. 

Közhasznúsági fokozat: közhasznú 

A közhasznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének időpontja: 2014. május 14. 

A jogelőd társaság adatai: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság 
Alapítva:  1994. június 27. 
Cégjegyzékszám: 13-14-000003 

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

A múzeumi létesítmény 

Jellege:  Szakgyűjtemény 

Gyűjtőköre: Történet, képzőművészet, iparművészet  

Gyűjtőterület: Gödöllő Város közigazgatási területén belül a kastély és műemléki környezete 
(helyrajzi szám: 5852), valamint a kastélyhoz kapcsolódó történeti emlékek tekintetében országos. 

A szakgyűjtemény a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. keretein belül működik.  

A Társaság határozatlan időre szóló közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, amely az Emberi 
Erőforrás Minisztériumával 2014. június 19-én került aláírásra. 

A Társaság a Tulajdonosok egyhangú döntése alapján 2016. február 1-től bérlőként, 6 év határozott 
időtartamra a hatvani Grassalkovich-kastélyban működő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetője. A Kormány 1527/2017. (VIII.28.) Korm. határozatával a 
hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetését 2018. január 
1-jével az Országos Magyar Vadászkamara feladat ellátási körébe sorolta. Az Országos Magyar 
Vadászkamara és a Társaság között 2017. december 28-án megkötött szerződés alapján a Vadászati 
Múzeum működtetését 2018. január 1 - 2019. június 30. közötti időszakra átadta a Társaság számára. 
Szerződés szerint a Társaság 2019. június 30-án befejezte, szerződés szerint elszámolt. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Múzeumi, közművelődési tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Múzeumi, közművelődési tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CLXXV. tv. 32.§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: a kultúrát kedvelő közönség 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 256,036 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Királyi Kastély Gödöllő 

Állandó kiállítások száma:   8 

Időszaki kiállítások száma:   2 

Látogatók száma:   242.463 fő, ebből 
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- Múzeumi kiállítások látogatóinak száma:   231.714 fő 

- Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma:   7.373 fő 

- Egyéb múzeumi területek látogatóinak száma:      3.376 fő 

Múzeumi tárlatvezetések száma:  2.573  

Múzeumi tevékenység árbevétele: 266.806 e Ft 

Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele:   7.081 e Ft 

Múzeumi berendezési, kiállítási tárgyak, múzeumpedagógiai eszközök beszerzése, műtárgyak 
restaurálásának értéke:   4.388 e Ft 

Vadászati Múzeum Hatvan 

Állandó kiállítások száma:   9 

Időszaki kiállítások száma:   2 

Látogatók száma:   13.573 fő, ebből 

- Múzeumi kiállítások látogatóinak száma:   11.213 fő 

- Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma:   1.908 fő 

- Egyéb múzeumi területek látogatóinak száma:   452 fő 

Múzeumi tárlatvezetések száma: 21 

Múzeumi tevékenység árbevétele:   3.573 e Ft 

Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele:    915 e Ft  

Múzeumi, kiállítási eszközök beszerzése értéke:   2.850 e Ft 

2.2. Kulturális, közművelődési tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális, közművelődési tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CLXXV. tv. 32.§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: a kultúrát kedvelő közönség 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 46,890 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Királyi Kastély Gödöllő 

Kulturális események, koncertek:   47 

Barokk színház előadások:   34 

Családi napok, közművelődés száma:   4 

Egyéb kulturális esemény:   1 

Kulturális programokon résztvevők száma 46.890 fő, ebből 

- Saját szervezésű koncertek, előadások résztvevőinek száma:   3.585 fő 

- Befogadott és közös szervezésű rendezvények, előadások résztvevőinek száma:   10.875 fő 

- Családi napok becsült résztvevőinek száma:   13.430 fő 

- Egyéb kulturális esemény (Nemzetközi természetfilm fesztivál):   19.000 fő 

Kulturális programok, koncertek, előadások árbevétele:   14.630 e Ft 
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2.3. Épület, park fenntartás 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Épület, park fenntartás 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CLXXV. tv. 32.§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: a kultúrát kedvelő közönség 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Királyi Kastély Gödöllő 

ofit Zrt. biztosította a Társaság számára. A támogatás célja aKastély épület karbantartási költsége:   

Kastély épület karbantartási költsége:   9.988 e Ft 

Kastély épületgépészet, gépek, berendezések karbantartási költsége:   11.383 e Ft 

Kastélypark fenntartási költsége:   3.038 e Ft 

Vadászati Múzeum Hatvan 

Kastély épület karbantartási költsége:   172 e Ft 

Kastély épületgépészet, gépek, berendezések karbantartási költsége:   10.020 e Ft 

Kastélypark fenntartási költsége: 2.025 e Ft 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

A Társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem 
nem pénzbeli szolgáltatást 0 0 
Összesen: 0 0 
 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Ügyvezető igazgató 9 982 10 177 
Ügyvezető igazgató helyettes 0 1 824 
Felügyelő Bizottság 5 650 6 387 
Összesen: 15 632 18 388 
 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 952 382 981 318 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 85 128 
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 
D. Közszolgáltatási bevétel 437 469 374 485 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 35 691 33 293 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 479 137 573 412 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 941 386 1 004 827 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 443 655 463 866 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 788 531 776 736 
K. Adózott eredmény 10 996 -23 509 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 139 72 
 

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

 

7. Kiegészítő melléklet - közhasznú szervezetek kiegészítő információi 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
Gödöllői Királyi Kastély 

Múzeumi tevékenység 

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő Gödöllői Királyi Kastély 
múzeuma az alapítói szándék szerint (a működési engedély megszerzésének időpontja: 1995. augusztus 
10. nyilvántartási száma: Mk/d/84) a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, stílusteremtő 
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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 
tizenötezer darabot is meghaladó dokumentum és fotó gyűlt össze, amelyek a gyűjtemény alapját 
alkotják. A teljes gyűjtemény immár közel 20 ezer darabot számlál. 

A kastély múzeumi látogatóinak száma 2019-ben összesen 231.714 fő volt. Közülük a törvény által 
biztosított ingyenességgel 9.647 fő élt. Kedvezményes jegyet 90.456 fő vásárolt, ebből diák 17.925 fő 
volt. A külföldi látogatók száma 118.289. Négy főállású tárlatvezetőnk, hátrom múzeumpedagógusunk, 
valamint a kastély több mint húszfős vizsgázott, külsős tárlatvezetői csapatának tagjai összesen 2.573 
tárlatvezetést tartott. 

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 a kastély XX. századi történetéből + az ún. 

Habsburg-képgaléria (2011) 
- Királyi és főúri lovaskultúra (2012) 

Időszaki kiállítások 
- Zárolva- A gödöllői kastély titkos élete 1945-1990. 
- Rejtett remekművek - Betekintés magángyűjteményekbe 

Gyűjteményi munka 

A Gödöllői Királyi Kastély múzeumának gyűjteménye a 2019-es esztendő során vásárlás és 
ajándékozás útján is jelentős, szép műtárgyakkal gyarapodott, a tárgyi anyag összesen 84 darabbal. A 
Zárolva kiállítás hozadékaként több olyan érdekes tárggyal is bővítettük gyűjteményünket, amelyek jól 
reprezentálják a kastély eddig kevéssé kutatott 1945 utáni történetét. 

Könyvtár 

A múzeumi szakkönyvtári gyűjtemény az elmúlt évben ajándékozás, kiadványcsere és 
tiszteletpéldányok útján 257 darabbal gyarapodott. A megvásárolt kötetek közül kiemelkedő 
jelentőségű egy könyvárverésen vásárolt, unikális példány, kötéstábláján névre szólóan Erzsébet 
királynénak. Jókai Mór: Az élet komédiásai című művének első kiadása. A neves író által készíttetett, 
egyedi, díszes, bibliofil ajándék kötet, amelyet az író egy uralkodónéi audiencia keretében 1876. január 
30-án személyesen nyújtott át a királynénak. Erzsébet királyné halálát követően, 1908-ban megnyílt 
Erzsébet Királyné Emlékmúzeum kiállításán szerepelt. 

Kölcsönzések, letétek 

Műtárgyak kölcsönzése - A Zárolva - A gödöllői kastély titkos élete c. időszaki tárlatunkhoz főként 
magánszemélyektől, illetve HM HIM Hadtörténeti Múzeumból, illetve a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumból kaptunk tárgyakat. 

A Rejtett remekművek c. tárlatunkon magántulajdonban lévő festményeket mutattunk be. 

Műtárgyak kölcsönadása - 2018 őszétől 3 db műtárgyat kölcsönöztünk az Óbudai Múzeum c. Törékeny 
vágyak - Hüttl Tivadar és az Aquincumi Porcelángyár c. időszaki kiállítására, amelyek közül kettőt az 
ország három különböző helyszínén (Tata, Nyíregyháza, Sárvár) folytatódó vándorkiállításra is tovább 
kölcsönöztünk tavaly októberben. 

2019. május 9 és június 30. között az 1989-ben készült "Gödöllő v. Grassalkovich kastély 
állagmegóvási program Fotódokumentáció" 4 kötetét kölcsönöztük a Magyar Nemzeti Múzeum 
"Műtárgysétány '89"c. időszaki tárlatára. 
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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. Tavaly 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. Új technikát kipróbálva, a további állagromlást megakadályozandó 
teljesen újra rakták a két helyiség (kisebédlő, tálaló) táblás parkettáját. 

2019 tavaszán sikeres pályázatot nyújtottunk be az NKA Közgyűjteményi Kollégiumához a Farkas 
Archívum iratanyagából újabb levelek, borítékok, táviratok restauráltatására, amely munka az év végére 
el is készült. December folyamán két szőnyeget restauráltattunk, amelyek az idei évtől az állandó 
kiállítást fogják gazdagítani. 

Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység - Időszaki kiállítások 
Zárolva- A gödöllői kastély titkos élete 1945-1990. - Gödöllő, 2018. november 8 - 2019. június 2. 

Először készült időszaki kiállítás a gödöllői kastély azon időszakáról (1950-1990), amikor az épületben 
egymás mellett kapott helyet szovjet laktanya, idősek otthona és honvédségi lakássor. A kastély 
szakmai irányításával egy csapat diák vállalta, hogy felkutatják ennek a 40 évnek a még fellelhető 
emlékeit és a korosztályuk számára is befogadható kiállítást rendeztek belőle. A kastély egyik szolgálati 
lakásában "élő" kisfiú, Misi szemével láttatták ezeket az izgalmas, zárt világokat, amelyek a mai napig 
hatással vannak azokra, akik kapcsolatba kerültek vele. Olyan kiállítást készítettünk, amelyet nem 
tekintünk befejezett egésznek. A tárlat hangsúlyozottan azt a célt is szolgálja, hogy a közöttünk élő 
szemtanúk kiegészíthessék, gazdagíthassák a saját emlékeikkel. Misi postaládájában üzenetet 
hagyhatnak azok, akik szeretnének még mesélni erről az időszakról. A tárlathoz 2019. május 22-én, a 
múzeumi kollégáknak szóló szakmai napot szerveztünk. A kiállítás a Pulszky Társaság által 
meghirdetett Év Kiállítása pályázaton a zsűri különdíját nyerte el. 

Rejtett remekművek ¬- Betekintés magángyűjteményekbe - 2019. szeptember 15 - 2020. március 15-ig. 

A Rudolf-szárny termeiben főként a 19. század második és a 20. század első felének, magyar művészek 
műveiből álló kiállítása (120 alkotás), több gyűjtő összefogásának és együttműködésének 
eredményeként jöhetett létre. A bemutatott időszak a magyar festészet aranykora. Ekkor a klasszicista, 
majd későbbi realista, sokszor történelmi vonatkozású művészet után a progresszívebb, számos esetben 
az európai áramlatokhoz kapcsolódó alkotások, művészek, csoportosulások találtak új utat maguknak. 
A klasszikusok sorát id. Markó Károly, Barabás Miklós, Ligeti Antal, Székely Bertalan, Munkácsy 
Mihály, Szinyei Merse Pál, Paál László ifjúkori műve nyitja, majd Rippl-Rónai József, Gulácsy Lajos, 
Ferenczy Károly, Perlrott Csaba Vilmos, Czigány Dezső, Nemes Lampérth József, Fenyő György, ef 
Zámbó István, feLugossy László és Aknay János zárja be. 

Tudományos tevékenység 

A tavalyi évben a Múzeumi Osztály munkatársai 21 napot töltöttek terepen gyűjtőmunkával, a hazai és 
nemzetközi konferencianapok száma 14 volt, míg összesen 42 előadást tartottak. 

Múzeumpedagógus kolléganőnk 2019. március 23. és 29. között részt vett az ARRE Mobilitási 
pályázati programjában, Venaria Reale-ban, Olaszországban. Az egyhetes tanulmányút célja az 
építészetet feldolgozó un. "origami-projekt" megismerése volt.  
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Kutatószolgálat 

2019-ben 16 kutató vette igénybe kutatószolgálatunkat, személyesen kérve segítséget különböző 
szakmai kérdésekben, szakdolgozatok, tanulmányok megírásához. Rajtuk kívül a kastély külsős 
tárlatvezetői, s a Kastélybaráti Egyesület tagjai éltek ezzel a lehetőséggel. A hazai és külföldi kutatók 
egyre növekvő számban kérnek adatokat, fotókat, különböző információkat e-mailben. Heti 
rendszerességgel érkeznek ilyen kérőlevelek a Múzeumi Osztály munkatársaihoz.  

Múzeumi és egyéb közművelődési programok 
Emlékhelyek Napja 

2019. május 11-én megrendezett országos programhoz tavaly is csatlakoztunk. Ezen a napon 5 
időpontban indult padlástúra a kastély rejtett részének felfedezésére, három alkalommal pedig diák 
tárlatvezetések indultak a Zárolva - Egy kastély titkos élete 1945-1990. c. tárlatunkban. A gödöllői 
kastély egykor és ma c. 3D-s film az állandó kiállításra megváltott jeggyel ingyenesen volt 
megtekinthető, akárcsak a kastély parkjában álló Királydombi pavilon épülete. 

Múzeumok Majálisa 

Tavaly egy sátorban kaptunk elhelyezést a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeummal, fél-fél 
sátorrészen. Molinókat vittünk a Zárolva c. időszaki kiállításunkról, amelyhez kapcsolódóan kvízt 
készítettünk, ráirányítva a figyelmet a gödöllői kastély 1945 utáni időszakára. Nyári programjainkat 
(Június 1-jei program, Koronázási Hétvége, Nyári Tábor, Olasz dalest) népszerűsítettük, információt 
nyújtottunk az érdeklődőknek a kastélyról. Kézműves programként szélforgót készíthettek a gyerekek, 
családok. A szombati eredményhirdetés alkalmával vettük át a projektben dolgozó diákokkal közösen a 
Pulszky Társaság által meghirdetett Év Kiállítása pályázaton elnyert különdíjat. Vasárnap délelőtt a 
projektet vezető kolléganőnk be is mutatta a projektet az érdeklődők számára. 

Múzeumok Éjszakája 

A Múzeumok Éjszakája országos rendezvényén tavaly is részt vettünk. Az állandó kiállítást egyénileg, 
illetve tárlatvezetéssel, a kastélykápolnát és a Horthy-bunkert csak vezetéssel tekinthették meg az 
érdeklődők. 19 és 21 óra között vezetett túránk vehettek részt vendégeink az előkertekben. A 
Királydombi pavilon 18.00 és 21.00 óra között egyénileg volt látogatható. A Sala Terrenaban 
"Maszkoló" címmel, 17 és 22 óra között kézműves műhely működött, amely iránt igen nagy volt az 
érdeklődés. A díszudvari színpadunkon a La Viola és a Terra Profonda együttes lépett fel. 

Kulturális Örökség Napjai 

A 2019. szeptember 21-22-i hétvégén a kastély ismét csatlakozott ehhez az országos programhoz. 
Szombaton 12 alkalommal indult vezetett látogatás a kastélykápolnába, amely más időpontokban zárva 
van a látogatók elől. Óránkénti indulással, naponta 4 alkalommal indultak tárlatvezetések a Rejtett 
remekművek c. időszaki kiállításunkba. Vezetett parkséta volt a kastély előkertjeiben, ezen kívül 
látogatható volt a Királydombi pavilon. Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készültünk. 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

A tavalyi országos rendezésű programban igen színes kínálattal, sok programmal vettünk részt. Mesélő 
lakosztályok címmel négy különböző napon tartottunk interaktív tárlatvezetéseket családok számára. 
Október 12-ére padlástúrát, illetve romtúrát is szerveztünk, amelyekre igen nagy volt már az előzetes 
érdeklődés is. Ugyanezen a napon szubjektív tárlatvezetést hallgathattak az érdeklődők a Rejtett 
remekművek c. időszaki kiállításban, illetve ezt követően festéstechnikai workshopon vehettek részt. A 
kastélypark sem maradt ki a helyszínek közül: vezetett sétát szerveztünk a királyi magánkertekbe, 
valamint a Kastély Baráti Egyesületének önkéntesei nyitva tartották a Királydombi pavilont. 

Erzsébet királyné Vers- és prózamondó verseny 

A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2019. november 23-án immár 25. 
alkalommal rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központtal és a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületével közösen. 
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A rendezvény döntőjének a kastély Barokk színháza adott otthont, ahol négy különböző kategóriában 
mérte össze tudását az elődöntők zsűrije által oda bejuttatott mintegy 30 versenyző. 

Múzeumpedagógia - programok, események 

Kastélylurkók Klubja 7 alkalom 

Csapatépítő játék felnőttek részére a "Rejtély az istállóban" programra építve 

Zsűritagként részt vettünk a Városi Szépkiejtési Verseny döntőjében, az Erkel Iskolában. A kastély idén 
is bekapcsolódott az Arbofeszt programba.  

"Tervezz lakosztályt herceg Egérváry Elemérnek!" pályázat - A pályázatra 34 pályamunka érkezett. 
Minden beérkezett alkotást az Elemér.nap idejére kiállítottunk a Sala Terrenában.  

Március és április folyamán két alkalommal fogadtuk a Gödöllői Szociális Otthon lakóit 
múzeumpedagógiai programon az időszaki kiállításban. Mindkétszer 8 gondozott, ill. kísérőik vettek 
részt a programon. Az áprilisi alkalommal demens gondozottak voltak a vendégeink.  

Az Ibolya-napra kidolgoztunk egy új típusú családi foglalkozást: "Illatok az ibolyaszín falak között", 
melyet Húsvétkor 4 alkalommal hirdettünk meg. Ebből 3 foglalkozást tartottunk meg, 33 főnek.  

2019. március 2-án, szombaton megszerveztük az Elemér-napot, melynek során a résztvevők családi 
Elemér-túrákon ill. plüssegér túrákon vehettek részt az állandó kiállításban és a Lovardában. (A 6 túrán 
a résztvevők száma összesen 107 fő volt.)  

2019. március 18-án elindítottuk a kisgyermekes szülőknek szóló "Mama,nézd!" programunkat. Ezt 
havi rendszerességgel szerveztük meg, mely az év végéig összesen hét alkalmat jelentett, amelyen 19 fő 
vett részt. 2019. március 12-én a meghívásunkra, a Mama,nézd! programunk promotálásaként Benedek 
Krisztina tartott Kerekítő foglalkozást a díszteremben. (A résztvevők száma 28 anyuka és gyermekeik).  

2019. május 5. Anyák napi program "Királyi édesanyák" címen. Két tematikus tárlatvezetést, ill. Vér 
Eszter Virág történésszel egy beszélgetést tartottunk ezen a napon. (A résztvevők létszáma összesen 34 
fő volt.) 

2019. június 7-én, a Történeti Kertek projekt keretében, a kastély parkjában, PARKOZOO címen 
múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk.  

2019. július 1-je és 5-e között "Vendégségben herceg Egérváry Elemérnél" nyári napközis tábor 
külsősök részére, résztvevők száma 22 fő 

2019. július 15-e és 19-e között kastélyos dolgozók részére szervezett nyári napközis táborunk, 
résztvevők száma: 27 fő 

2019. október 11. "Rejtély az istállóban" program családok és baráti társaságok részére a Múzeumok 
Őszi Fesztiválja keretében. 

Múzeumpedagógiai programok két korosztály számára a "Rejtett remekművek" c. időszaki kiállításhoz 
kapcsolódóan. "Képkutatók" az 1-6. osztály, "Képrehívás" a 6-12. osztály számára. 

Szubjektív tárlatvezetés az időszaki kiállításban saját és külső tárlatvezető bevonásával 

Családi felfedezőlap kidolgozása a "Rejtett remekművek" c időszaki kiállításhoz kapcsolódóan. 

2019. október 26. Töklámpás-faragás családoknak. Résztvevők száma: 25 család. 

2019. november 16. "Erzsébet-nap"-hoz illeszkedő tematikus családi vezetések. 

2019. december 14. A Városi Főtéri Adventi Napok keretében az Elemér-papírszínház előadása és a 
hozzá kapcsolódó kézműves tárgyalkotó tevékenység lebonyolítása. 

2019. december 14-15-én, az Adventi Kastélynapok keretében a témához illeszkedő családi vezetéseket 
hirdettünk meg. 

Február 11-én kollégáink szervezésben való közreműködésével valósult meg intézményünkben a 
MOKK Pest megyei múzeumpedagógusainak találkozója. A találkozó fókuszában az iskolai közösségi 
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szolgálat és az ennek közreműködésével megvalósult időszaki kiállításunk állt. Március 9-én 
ellátogatott hozzánk a Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány, akikkel közösen 
gondolkodtunk a kastélyban megvalósítható "Élő történelem" programról.  

Családi hétvégék 
Hasonlóan az előző évek statisztikai adataihoz a családi napok közül az Ibolya nap - Húsvét a 
Kastélyban elnevezésű esemény volt a leglátogatottabb. 

Koronázási Hétvégénken a korábbi évekhez képest jelentősebb létszámú vendég, több mint 5000 fő vett 
részt. 

Vadásznapunk kedvező időjárásnak köszönhetően a korábbi évekhez képest erősnek mondható, 
létszáma meghaladta a 3000 főt, mely köszönhető a sok és széleskörű programnak. 2019-ben a 
megszokottnál nagyobb létszámú közreműködő vadász vett részt a rendezvény lebonyolításában, mely 
növelni hivatott a Vadásznapunk szakmai elfogadását. 

Az Adventi kastélynapok igen megosztó sikerekkel bírt. Sajnos a szombati munkanapon megrendezett 
nyitónap nem hozott jelentős látogatószámot, ellenben a vasárnap lényegesebb magasabb vonzerőt 
képviselt. A rendezvényen első alkalommal alkalmazott sétálójegy a létszámok tekintetében jelentős 
változást nem mutatott. Látogatóink jellemzően keresik a kellemes karácsonyi hangulatot, melynek 
elengedhetetlen része karácsonyi dekorációs és kivilágítás is, ezért az érdeklődők gyakran csak délutáni 
érkezéssel terveztek, melyre előre készülve indokolt lehet a jövő évi jubileumi év kapcsán hosszabb 
nyitva tartást meghirdetni. 

A családi hétvégékre 2018-ban bevezetett sétálójegyet továbbra is sikeresen alkalmazzuk, és 
kiterjesztettük az Adventi kastélynapokra is. A résztvevők száma esetében csökkenést nem 
tapasztalunk. Úgy látjuk, hogy vendégeink a sétálójegyre költött pénzükért szeretnének minden 
programon aktívan részt venni, így a látogatásukra hosszabb időt szánnak, mint korábban tapasztalható 
volt. A sétálójegy továbbra is egyben kedvezmény kupon is, melyet az értékének megfelelően több 
helyszínen vásárolhattak le: a múzeumi belépőjegyektől, az ajándékboltban, a kastélykávézóban, a 
fotóműteremben készített nosztalgiafotó árából, a pálmaházban, és Adventkor már a vendéglátást ellátó 
partnereink is elfogadták. 

Kulturális programok a Gödöllői Királyi Kastélyban  

Kulturális előadások, koncertek 
január 12-13. Évköszöntő koncert  
január 18. Ingolf Wunder koncertje 
február 14. Bálint napi Balassi est 
február 21. Amerikai ifjúsági Szimfonikus koncert  
február 27. Játék a kastélyban 
február 28. Játék a kastélyban 
március 1. Játék a kastélyban 
március 8. Női zeneszerzők a Kastélyban – Az Anima Musica együttes koncertje  
március 9-10. Hegedű – kamarazenei estek 
március 16-17. Hegedű – kamarazenei estek 
március 20. F. Chopin Zeneiskola koncertje 
március 23. „Bach mindenkié” koncertsorozat 
március 24. Japán szimfonikus koncert 
május 5. F. Chopin Zeneiskola koncertje 
május 26.  Japán tradicionális koncert 
június 9. „Nyárköszöntő operaslágerek” a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral 
Június 22. Múzeumok éjszakája 
Június 23. F. Chopin Zeneiskola táborzáró koncertje 
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június 26. USA Ifj. szimfonikus zenekar koncert  
június 30. Fúvós fesztivál 
Július 2. Belga Szimfonikus Zenekar koncert 
augusztus 2. Velence – Nápoly…”andata e ritorno” - olasz dalest  
augusztus 24-25. „Barokk randevú” a Dohnányi zenekar koncertje 
szeptember 6. GödöllŐsz Fesztivál nyitó koncert - Európai népek táncai 
szeptember 9. Koncert Erzsébet királyné halálának emlékére - Tomkins együttes 
szeptember 10. Japán tradicionális hangszerek koncertje 
október 1. F. Chopin Zeneiskola kosztümös koncertje 
október 3-6. Hárfa fesztivál 
október 18-23. Liszt fesztivál 
november 3. A Városi Fúvós zenekar koncertje 
november 16.  A Cavaletta együttes és a FC Zeneiskola koncertje 
november 17. Zita királyné színházi előadás 
november 24.  Japán szimfonikus koncert 
december 7. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar adventi koncertje 
december 15. Az Arpeggio zenekar koncertje 

2019-ben 47 koncertet, színházi előadást szerveztünk meg és bonyolítottunk le, amelyből 16 koncert, 
30 színházi előadás saját szervezésű, valamint 31 koncertet külső szervezővel bonyolítottunk le. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy úgy Európában, mint a tengerentúli országokban egyre népszerűbb a 
különböző zenei formációk utaztatása. Sok közülük kimagasló művészi színvonalú, úgy, mint például a 
Belga Szimfonikus Zenekar koncertje. 

Kastélyszínház  

2019-ben két saját színdarabunk debütált. 

2019-ben 25 db Léda, 2 db Polcz Alaine, 3 db Jávor és 3 db Sisi színdarab került megrendezésre. Egy 
alkalommal külső helyszínen mutattuk be a Léda előadást.  

Kastély kápolna 

Új eseményként vezetéssel, több alkalommal volt látogatható a kastélykápolna, és több kulturális 
eseménynek is ez volt a helyszíne. (Kulturális Örökség Napjai, Koncert Erzsébet királyné halálának 
emlékére, A Szent Angéla Kórus koncertje.) 

Üzemeltetés 
Energetika 

Az időszak havi bontású energia hordozó felhasználása a megelőző három éves időszak összevetése 
alapján azonos tendencia szerint a szezonális jellemzőknek megfelelően alakult. 

Elektromos energia felhasználás 

A villamos energia felhasználás a tárgyévben 472.976 (509.615) kWh volt, ami az előző évi 
fogyasztáshoz viszonyítva 7%-os csökkenést jelent. 

Gáz energia 

A gáz energia felhasználás a tárgyévben 137.177 nm3 volt, ami az előző évhez képest - az évi átlagos 
középhőmérséklet emelkedéséből adódóan -, 4,28%-os csökkenést jelent. 

Karbantartás, fejlesztés 

Fűtési rendszer 
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A fűtési rendszer tárgyévi karbantartása elvégzésre került, számottevő meghibásodás nem történt. 

A 2018-as évben a kazántest cseréjét követően megemelt előremenő hőmérséklet emelés hosszú távú 
hatásaként a kazántest és a rendszer korróziója nem jelentkezett, így a beállított paraméterek hatása az 
élettartam szempontjából kedvező hatást mutat. 

Biztonságtechnika 

Az időszaki kiállítási terület minőségének fejlesztésére egy önálló vagyonvédelmi rendszer került 
telepítésre, amelynek segítségével a terület minden más kiállítási terület vagyonvédelmi funkciójától 
elkülönülten, ugyanakkor azokkal azonos rendszertechnikán alapuló eszközökkel került kialakításra. 

Épületfelügyelet integrációja 

Az időszaki kiállítási terület használatához kapcsolódó követelmények növekedése miatt a teljes 
területen az épületfelügyeleti rendszer korszerűsítésére került sor, így a teljes területen egységessé és 
folyamatossá vált nemcsak a hőmérséklet megfelelő hatások közötti szabályozása, hanem a 
páratartalom igény szerinti automatikus csökkentésére is lehetőség van. 

Új funkcióként a rendszer helyiségenként rögzíti a hőmérsékleti és páratartalom értékeket, amelyek a 
műtárgykölcsönzés során a kölcsönzők által megkövetelt adatsor bemutatását teszi lehetővé. 

Karbantartás 

A tárgyévben a főépületi férfi mosdóblokk felújítására került sor, ami kapcsán elhárításra került az első 
létesítést követő 20 év működéséből adódó kisebb szennyvíz elvezetési probléma, ami egyre növekvő 
gyakorisággal eredményezett kisebb-nagyobb dugulásokat. 

A karbantartó anyagok beszerzése és felhasználására korrektív karbantartás keretei között valósult meg. 
A meghibásodások okának feltárását követően a javításhoz szükséges anyagok beszerzésre és 
beépítésre kerültek. 

Preventív karbantartásra csak azon berendezések esetében került sor, amelyek karbantartása szerződött 
Partnerek segítségével történik. Jellemzően az épületben üzemelő nagy rendszerek karbantartása 
valósul meg ezen a módon, mint a fűtőberendezések, a légtechnikai eszközök (folyadékhűtők és 
kapcsolódó berendezéseik), stb. 

A biztonságtechnikai berendezések karbantartását törvényi kötelezettség is előírja, így ezek 
karbantartása az előírásoknak megfelelő jogosultsággal rendelkező Partnerek által került végrehajtásra. 
Ezek közé tartozik az épületek tűz- és vagyonvédelmi berendezései, a tűzcsapok és a kapcsolódó 
eszközök (tömlők, sugárvetők, állványcsövek, stb.), az oltóvíz mennyiségi- és nyomáspróbája, valamint 
a kézi berendezések (porral oltók, CO2 oltók), a gázszivárgás érzékelők, a gáz nyomásszabályzó 
állomás karbantartása, rendszeres felülvizsgálata. A munkavédelmi eszközök és használatuk oktatása az 
előírásoknak megfelelően szerződött szakmai Partner bevonásával került lebonyolításra. 

Törvényi előírás alapján történt a veszélyes üzemű berendezések karbantartása, amelyek szakértő 
Partnerek segítségével valósult meg. Ide tartoznak a felvonó berendezések, a telepített és mobil emelő 
berendezések, továbbá a műszaki vizsgakötelezettség alá tartozó járművek karbantartása. 

A területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség rendszeres ellenőrzést végez, az ellenőrzések 
során felvett jegyzőkönyvek alapján az esetleges észrevételek kiküszöbölésére Társaságunk a szükséges 
intézkedéseket azonnal megkezdi. 

Karbantartási munkálatok – saját erős 

A szokásos „januári” karbantartáskor elvégzett munkák: szőnyegek felszedése, tisztítása, 
visszahelyezése és ragasztása, lépcső szőnyeg leszorító rögzítése, fűtési rendszer karbantartása, 
padlófűtés felülvizsgálata, szükséges javítása, mosdó csapok javítása. 

Év közbeni karbantartási és egyéb műszaki munkálatok: 
Kültéri padokon a szennyeződések eltávolítása, csiszolása. 
Kazánházi vízlágyító bekötésének módosítása. 
Öntöző rendszer gépházánál lévő hidrofor tartály köré fa burkolat készítése. 
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Föld alatti tűzcsap szekrények fedelének karbantartása „festés, zsanérok kenése. 
II-es portánál az esővízcsatornának a javítása, tisztítása. 
Nyílászárók zárjainak folyamatos javítása, zsalugáterek javítása a múzeumi terekben, kocsifelhajtó 
alatti tölgyfa ajtó eldeformálódott fa részeinek ragasztása, csavarozása, pácolása. 
Közösségi férfi-női mosdókban a mosdópultok, tükrök fa részeinek csiszolása, pácolása, lakkozása, 
mosdó ajtók kilincseinek cseréje, sötét folyosói mosdó helyiségben iker mosdó pult készítése, színházi 
mosdó helyiségébe meleg és hideg vízhálózat kiépítése, színház folyosón mozgáskorlátozású wc csésze 
cseréje, mozgáskorlátozott lift melletti lépcsőházba forróvíztároló felszerelése, vízoldali bekötése, 
nyomáspróba. 
Forróvíztárolók karbantartása. 
Jaga fűtési tálcákban a hőszigetelő paplanok ragasztása, padlástéri hőközpontok karbantartása. 
Kápolna lépcső vas szerkezetének csiszolása, festése, új lépcső készítése, kápolnánál az elkorhadt fa 
lépcső bontása. 
Királydombi pavilonban: zsalugáterek fa részeinek javítása, zsalugáterek zsanérjainak kenése, bejárati 
ajtó zár javítása, belső falburkolat szegőléceinek ragasztása, belső fa ablakpárkány ragasztása. 
Gazdasági iroda ablakaira szúnyoghálók felszerelése. 
Üvegfolyosónál a beszakadt járda feltárása. 
Neobarokk székek javítása, ragasztás, csavarozás. 
Szekció termekben a padló konnektorok elektromos bekötése. 
Párásító gépek javítása. 
Rendezvény asztalok javítása, vasalat megerősítése. 
Faláttörésnél kétszárnyú kapu beállítása s készre szerelése. 
Madáretetők készítése, madárpihentető készítése. 
„Szerelem lakat kerítés”-hez oszlopok gyártása, majd a kerítés elem kihelyezése. 
Színházi előadásokhoz díszlet készítése. 

Zöldfelület ápolás 

Külső szolgáltatóval végeztetett feladatok:  
Gyep állapotfelmérése és szakértői vélemény készíttetése. 
Szakértői vélemény idős fák kezelésére. 
Évelőágy karbantartása a felső kertben: elgyomosodott részek eltávolítása, talajjavítás, rosa sp. 
lavandula és geranium tövek beültetése. 
Automata öntözőrendszer éves karbantartása: beüzemelés, havonkénti karbantartás és 
téliesítés. 
Alpintechnikás favágás (9 db) és faápolás (3db) a felső kert területén faállapot felmérés és 
kezelési javaslat alapján. 
Növényvédelmi munkák: vadgesztenyék, tűlevelű örökzöldek, platánok, hársak (fasor és 
szolterek) puszpángok, dézsás növények (citrusfélék, pálmák, leanderek, tuják) komplex 
kezelése. Sétautak, díszburkolatok gyomirtása. 
Fúrt kutak 3 db) műszeres vizsgálata, kamerázás és akkreditált laborvizsgálatok készítése. 
1. számú öntözőkút termelőcső cseréje. (Az elkorrodált acél csövek helyett kpe cső) 
John Deere kompakt traktor előírt, szakszerviz általi karbantartása, Toro fűnyíró javítása. 
Saját erős munkálatok 
Hótakarítás és csúszásmentesítés gépi és kézi erővel folyamatosan az alábbi helyeken: kocsifeljhajtók, 
főbejárat, díszudvar, dogozói parkolók és főépület közötti gyalogút, főépület és gazdasági, múzeumi 
irodák közötti gyalogút, V-ös kapu, Schimmel hof. 
Beltéri növények átültetése és áthelyezése a díszlépcsőházban. Egész éves karbantartás: locsolás, 
ápolás, tápoldatozás. 
Kerti padok karbantartása (tisztítás, festés) a felső kert és az előkertek területén. 
Cserjék ápolása: sarjak, liánszerű gyomok eltávolítása a felső kertben és az előkertekben. 
Évelőágyak tavaszi takarítása a felső kert az előkertek és a Schimme lhof területén. 
Évelő ágyások gyomlálása nagy kert, előkert, Schimel hof területén nyáron diákmunkások bevonásával. 
Évelőágyások őszi-téli takarítása. 
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Fűnyírás gyűjtéssel a felújított gyepfelületen, fűnyírás gyűjtés nélkül az extenzív kezelésű részeken. 
Szegélynyírás és kaszálás az alábbi területeken: felső kert, kocsiszín, istállók, udvarmesteri épület, 
gazdasági és múzeumi irodák környéke, raktárbázis 
Fasor és szoliter fák öntözése tartályból kútvízzel az időjárás függvényében. 
Szoliter fák ápolási munkái (korona emelés, törzstisztítás, gyomlálás) 
Kültéri dézsás növények kihelyezése, beteleltetése és folyamatos gondozása (ápolás öntözés, 
tápoldatozás.) 
Felújított gyep műtrágyázása két alkalommal. 
Sétautak díszburkolatok folyamatos takarítása. 
Lombgyűjtés géppel és kézzel a díszburkolatokon, sétautakon és a frekventált gyepfelületeken. 
Cserjék nyírása a felső kertben és az előkertekben. 
Egy- és kétnyári növények ültetése az előkertekben: június: 850 db Begonia semperflorens, november: 
850 db Viola x wittrockiana. 
Ereszcsatornák tisztítása, 2 db fa ápolási munkálatai bérelt emelőkosaras géppel. 
Őszi ültetésű rózsatövek takarása. 
Téli madáretetés 2 db nagyméretű önetető kihelyezésével. 
A felső kertet határoló drótfonatos kerítés mentén (Tessedik út, 3-as út) a gyalogos járdára belógó ágak 
visszavágása, nyesedék elszállítása. 
Automata öntözőrendszer szelepaknák törött fedeleinek cseréje. 
Parktúra vezetése műemlékek örökségvédelmi napján. 
Munkagépek (önjáró és gépi fűnyírók, motoros kaszák, motorfűrészek rendszeres karbantartása.) 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Múzeumi tevékenység 

Állandó kiállítások 
- A vadászmesterség története 
- Halászmesterség és horgászat fejlődése 
- Kárpát-medence élőhelyei és vadfajai 
- Barokk vadászkonyha 
- Széchenyi Zsigmond emlékszoba 
- Vadászat kultúrtörténete - A vadászmesterség tárgyi kultúrája 
- Vadászírók – élmények 
- A modern vadászmesterség - trófeaközpontú vadászat 
- A hatvani Grassalkovich-kastély története 

Időszaki kiállítások 
- Pihoda Judit – Vadállatok nyomában 2019. április 15 – 2019. május 10. 
- ’71-s Vadászati Világkiállítás emlékkiállítása 2019. május 9-től 

A múzeum népszerűsítésében aktív szerepet vállaltunk. (kitelepülések, médiaszereplés). A honlapon 
kialakított aloldal aktualizálása folyamatos volt, programjainkhoz hirdetési anyagokat készítettünk a 
honlapra és a facebookra. 

Az oktatási intézményeknek és a KLIK-nek az aktuális programajánlatainkat folyamatosan hírlevél 
formájában kiküldtük, az oktatási intézmények címjegyzékét teljesen frissítettük. 

Több családi programot és tematikus napot tartottunk az év folyamán.  

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

A 2019 januárjában aktualizáltuk a múzeumpedagógiai foglalkozások kínálatát. Újabb foglalkozásokat 
hirdettünk az előző tanév tapasztalatai alapján. Az igényeknek illetve a gyerekek érdeklődési körének 
megfelelően találtuk ki a témákat. 

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 
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közösségépítést, hanem a tárgyakból információk gyűjtésének elsajátítását, és az összefüggések 
felismerését segítjük. Tapasztalataink alapján továbbra is az egy-egy időszakban meghirdetett tematikus 
múzeumpedagógiai foglalkozásokra nagy volt az igény, és több visszatérő csoportunk volt a tanév 
során. 

Állandó kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások:  
Mini foglalkozások – üregi nyúl, róka, vaddisznó, sün, szalonka, halak (3-7 éveseknek), Erdők 
ösvényein járva (7-10 éveseknek), Sok csáp, sok láb (7-12 éveseknek), Mit eszik a…? (10-12 
éveseknek), Csodaszarvas nyomában (10-12 éveseknek), Ezerarcú Kárpát-medence (10 éves kortól), 
Erdei társkereső ÚJ (11 éves kortól), A vadászat akkor és most ÚJ (12 éves kortól),  Városi vadak ÚJ 
(10 éves kortól), Hat lábbal az erdő nyomában – Állatasszisztált múzeumpedagógiai foglalkozások ÚJ 
(minden korosztálynak), Alkotóműhely ÚJ (minden korosztálynak), A kastély emlékei (minden 
korosztálynak), Mert a vadászat – áhítat” (minden korosztálynak), Miből lett a…? ÚJ (minden 
korosztálynak), Fogyatékkal élő csoportoknak kínált foglalkozások. 

2019. I. félévben megtartott múzeumpedagógiai foglalkozásokon a Vadászati Múzeumban: 90 db 
csoport, összesen 1577 fővel vett részt, amiből 384 fő vett részt tematikus múzeumpedagógiai 
foglalkozáson. Ebből is látszódik, hogy nagy volt az igény ezekre az órákra, hisz könnyen be tudták 
építeni nevelési-oktatási tervükbe a pedagógusok a múzeumlátogatást, ezért a jövőben is több ilyen 
foglalkozást fogunk tartani.  

Tematikus múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások 

Téli erdő – 2018-as foglalkozás meghosszabbítva 2019. január hónapban – A téli erdő lakóinak 
megismerése (10 csoport; 100 fő 15 fő pedagógus) 

Éltető víz – 2019. március 19-29. – A Víz világnapjának feldolgozása ( 9 csoport, 145 fő+ 10 fő 
pedagógus) Interaktív, játékos foglalkozás óvodás és kisiskolás korosztály részére, ahol 
megismertettem őket a Kárpát-medence vizeinek fontosságával, védelmével és élővilágával. 

Madarat tolláról, fát leveléről… – 2019. május 07-17. – Madarak és Fák napja feldolgozása (7 csoport, 
116 fő 14 fő pedagógus) Interaktív, játékos foglalkozás óvodás és kisiskolás korosztály részére. 
Mesékből ismert madárfajok jellegzetességeivel, viselkedésformáival találkozhattak a gyermekek. 
Választható témák voltak: gólya – vándormadarak, barna réti héja és ragadozó madaraink, erdeink fái. 

Családi programok, témanapok 

Szabadulj a kastélyból – 2019-ben (16 csapat – 80 fő) havonta 1 alkalommal került megrendezésre a 
nagysikerű szabaduló szobás játékunk. A játék során a játékosok Széchenyi Zsigmond útlevelét keresve 
számos izgalmas feladattal, rejtvénnyel találkozhattak.  

Esélyt mindenkinek – minden páros hónap utolsó péntek délutánján várjuk a megértési nehézséggel élő 
gyermekeket és fiatal felnőtteket az igényekhez átalakított múzeumi terekbe.  

Pitypang Aladár Alkotó pályázat – 2019. február 20-án Aladár névnaphoz kapcsolódóan országos 
alkotói pályázatot hirdettünk meg 3 kategóriában összesen 93 db alkotás érkezett: rajz (45 db), mese 
(41 db), vers (7 db). Az ünnepélyes díjátadóra 2019. május 31 –én került sor, ahol a résztvevők (110 fő) 
kézművesedhettek, játékos kalandlap segítségével ismerkedhettek meg kiállítótereinkkel, a beérkezett 
rajzokból pedig egy mini kiállítást készítettünk, melyet a díszterem előtti térben tekinthettek meg a 
látogatók. A nyertes pályázatokat Nagy Nati, színművész olvasta fel. 

Múzeumi kutyás játszóház – 2019. március 16. Családi állatasszisztált múzeumpedagógiai foglalkozás 
terápiás kutya bevonásával ismerkedhetnek meg az erdő állataival, és velük együtt könnyebben 
kialakítható a környezettudatos magatartás. 

5 érzék vetélkedő - 2019. április 12. – ismeretterjesztő vetélkedő középiskolás csoportok részére.  

Vad-Pizsi-Party – 2019. április 18-19. - (19 fő) Az éjszakai bentalvós program során a gyerekek 
játékosan, csapatmunkával ismerkedhettek meg az éjszakai erdő életével. Ajánlott korosztály: 8-12 év.  

Húsvéti tojáskeresés – 2019. április 21 -22. (66 fő) Játékos húsvéti programra vártuk a családokat, ahol 
egy kalandlap segítségével kereshették meg a kiállításban a nyuszi által elrejtett tojásokat.  
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Múzeumi kutyás játszóház -2019. június 08. - Családi állatasszisztált múzeumpedagógiai foglalkozás 
terápiás kutya bevonásával ismerkedhetnek meg az erdő állataival, és velük együtt könnyebben 
kialakítható a környezettudatos magatartás. 

Rejtelmes vadászat – 2019.június 10. – Nyomozós játék a Vadászati Múzeum állandó kiállításában.  

Múzeumok Éjszakája – 2019. június 22. - A rendezvényen a családok „Barangoló” kincskeresésen 
vehettek részt, valamint (4 csapat kb. 20 fő) rövidített pályán próbálhatták ki szabaduló szobás 
játékunkat. 

Családi kalandlap – játékos kiállítás vezető családok számára (160 db kalandlap,) 

Nyári tábor 

Vad-ka-csa nyári napközis tábor – 2019. június 24-28. (11 fő) 8-12 éves korosztály számára egész hetes 
napközis tábort hirdettünk. Külön egy-egy napra, de egész hétre is jöhettek a gyermekek. A kiemelt 
program és a témák a következők voltak: hétfő: növények és rovarok – terepmunka, mikroszkóp 
vizsgálatok; kedd: kutya –és macskaalkatúak – állatasszisztált foglalkozás (terápiás kutya); szerda: 
halak és vízparti élőlények – terepmunka, mikroszkóp vizsgálatok; csütörtök: madarak – vadaspark 
kirándulás; péntek: szarvasok, őz és vadászat – Élménytér látogatás. Ezen kívül minden nap 
múzeumpedagógiai foglalkozás, kézműves foglalkozás, szabadtéri játékok, mesenézés volt a 
gyermekek számára. 

Nagyobb rendezvények, melyhez csatlakoztunk 

Történeti kertek és kastélyparkok napja 2019. június 7-9. 

Hétvégén Történeti kertek napjai a Vadászati Múzeumban! Június 7-9. között és kellemes környezetben 
ismerkedhettek meg a városi vadakkal a Tudássétányunkon. Szombaton Gréti, a terápiás kutya 10:00 és 
13:00 órai kezdettel mutatta be városi vadakat a Kutyás játszóházban! Szombaton és vasárnap pedig, 
egész nap kézműves foglalkozást tartottunk. (7 fő) 

Kitelepülések (gyermekprogramok összeállítása, kivitelezése, megjelenés) 

2019. február 07-10. FeHoVa, Budapest 
2019. február 23. Pedagógus Expo, Budapest 
2019. május 18- 19. Múzeumok Majálisa, Budapest 
2019.05.25.  Komárom-Esztergom megyei Vadásznap, Császár (Ismerd meg a 
vadászokat!) 
2019.05.26.  Veszprém megyei Vadásznap, Várpalota (Ismerd meg a vadászokat!) 
2019.06.01.  Kittenberger nap, Nagymaros (Ismerd meg a vadászokat!) 
2019.06.29.  Heves megyei Vadásznap, Poroszló (Ismerd meg a vadászokat!) 

Konferenciák, előadások 

2019.01.17. – HEVES MEGYEI SZAKMAI NAP- konferencia – Gyöngyös – Nagy-Hanula Viktória, 
előadó – Az ezerarcú Vadászai Múzeum, Nagy Anita, résztvevő 

2019.04.05.- Múzeumi Játékmustra –Budapest – Nagy-Hanula Viktória, workshop vezető – Múzeumi 
szabaduló szoba 

2019.04.18.. – Múzeumpedagógiával is várnak a várak és kastélyok Heves megyében – Kisnána – 
Nagy-Hanula Viktória, előadó: Barangolj velünk a Vadászati Múzeumban, Nagy Anita, résztvevő 

2019.04.25. Szlovákia, Királyhelmec – Interreg Szlovákia-Magyarország, „Kulturzsongás integrált 
utakon”, Nagy-Hanula Viktória, résztvevő 

További tevékenységek 
2019. január 21-27. Éves karbantartási múzeum takarítása.  
Negyedévente a városi programfüzetbe a programok összeállítása.  
Múzeumi és közgyűjteményi statisztika készítése az EMMI számára. 
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Hatvani hírlapba minden hónapban hirdetések készítése  
Országos Magyar Vadászkamara számára az „Ismerd meg a vadászokat” projekthez oktatási 
módszertani kézikönyv készítése  
2018.december 1. – 2019. március 31-ig, felhívás, a Hatvani Tankerületén található oktatási 
intézményeknek látogatásra a Vadászati Múzeumban feladatlap kitöltéssel. 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. 2019. évi közhasznú költségvetési támogatás - múzeumi, kulturális, 
műemlékvédelmi tevékenység 
 

Támogatási program elnevezése: 2019. évi közhasznú költségvetési támogatás - 
múzeumi, kulturális, műemlékvédelmi 
tevékenység 

 

Támogató megnevezése: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és 
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2019. január 1 - 2019. december 31.  
Támogatás összege (1000HUF)  245,438 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 245,438 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 245,438 
 -tárgyévben folyósított összeg: 245,438 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 190,000 

 Dologi: 55,438 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 245,438 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
"2019. évi működési támogatás" tárgyában 2019. évre 245.437.950,- Ft támogatást biztosított a 
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. számára. A támogatás célja a Gödöllői Királyi 
Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának 
támogatása.  

A kapott 245.437.950,- Ft támogatást maradvány nélkül felhasználta a Társaság, a felhasználásról a 
szakmai és pénzügyi beszámolót támogató felé megküldtük. 

A támogatás felhasználása jogcímenként 
Megnevezés (1000HUF) Királyi Kastély 

Gödöllő 

Karbantartó anyagok - vízszerelési, villanyszerelési, egyéb műszaki működési anyagok 1 928 

Múzeum, kiállítási anyag, installáció, múzeumpedagógiai anyagok 511 
Közüzemi költségek 32 357 
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Megnevezés (1000HUF) Királyi Kastély 
Gödöllő 

Anyagköltség 34 796 
Egyéb igénybevett szolgáltatás, bérleti díjak, szállítási költségek, hulladékkezelés, vegytisztítás  5 489 

Restaurálás, kiállítás kivitelezés 269 
Könyvvizsgálat, belső ellenőr 5 610 
Épületen végzett karbantartás, javítás 208 
Kert, park, udvari terület karbantartása 1 830 
Műszaki gépek, berendezések, vezetékes rendszerek javítása, karbantartása 7 236 

Igénybevett szolgáltatás 20 642 
Dologi kiadások 55 438 
Bérköltség 150 702 
Egyéb személyi jellegű kifizetések 12 297 
Bérjárulék 27 001 
Személyi jellegű ráfordítások 190 000 
Mindösszesen 245 438 

 

7.2.2. Gödöllői Királyi Kastély turisztikai attraktivitásának fejlesztése 
 

Támogatási program elnevezése: Gödöllői Királyi Kastély turisztikai 
attraktivitásának fejlesztése 

 

Támogató megnevezése: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 
Zrt. 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2019. szeptember 27 – 2019. december 25.  
Támogatás összege (1000HUF)  15,000 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 15,000 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 14,900 
 -tárgyévben folyósított összeg: 15,000 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 14,900 
 Felhalmozási: 0 
 Összesen: 14,900 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. biztosította a Társaság számára. A 
támogatás célja a Gödöllői Királyi Kastély turisztikai attraktivitásának fejlesztése.  

A támogatás összege 15.000 e Ft, amely 2019. október 15-én került folyósításra. A felhasználási 
időszak 2019. szeptember 27 - 2019.december 19. 



-20- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági melléklet 

A támogatást a Társaság koncepcióterv készítésére fordított, 14.900 e Ft összegben. A támogatás 
elszámolása Támogató felé folyamatban van. 

7.2.3. 2021 évi "Egy a természettel" Nemzetközi Vadászati és Természeti kiállítás 
és az ehhez kapcsolódó rendezvénysorozat 
 

Támogatási program elnevezése: 2021 évi "Egy a természettel" Nemzetközi 
Vadászati és Természeti kiállítás és az ehhez 
kapcsolódó rendezvénysorozat 

 

Támogató megnevezése: Egy a természettel Nonprofit Kft.  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2019. március 1 - 2019. december 31.  
Támogatás összege (1000HUF)  8,147 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 8,147 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 8,147 
 -tárgyévben folyósított összeg: 8,147 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 125 

 Dologi: 8,022 
 Felhalmozási: 0 
 Összesen: 8,147 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást az Egy a természettel Nonprofit Kft. biztosította a Társaság számára, 2019. október 15-i 
folyósítással. 

A támogatás terhére a támogatási cél szerint 3 program megvalósításának dologi kiadásainak 
kiegészítésére fordított a Társaság az alábbiak szerint: 

- Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban időszaki tárlat létrehozása 2019. május 

- Gödöllői Királyi Kastély Koronázási hétvége 2019.június 8-9.  
Vadásznap 2019.szeptember 29. 

A támogatással támogató felé elszámolt a Társaság. 

A támogatás felhasználása jogcímenként 

Jogcím (1000HUF) Királyi Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély Hatvan Összesen 

Kiállítási installáció, reprint   1 156  1 156  

Anyagköltség 0  1 156  1 156  
Előadó művészeti díj 4 695    4 695  
Bérleti díj 508    508  
Technikusi ügyelet 70    70  
Tűzvédelmi és egészségügyi biztosítás 178    178  
Fotózás 33    33  
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Jogcím (1000HUF) Királyi Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély Hatvan Összesen 

Színpad, technika, szállítással, építéssel 460    460  
Kisállat simogató 30    30  
Szakértői tevékenység   150  150  
Könyvvizsgálat 548  193  741  
Igénybevett szolgáltatások 6 522  343  6 865  
Üzleti vendéglátás   126  126  
Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések 0  126  126  
Mindösszesen 6 522 1 625 8 147  

 

7.2.4. Gödöllői Királyi Kastély karbantartási és a kezelt vagyon állapotának 
fenntartásához, megőrzéséhez szükséges tevékenység 
 

Támogatási program elnevezése: Gödöllői Királyi Kastély karbantartási és a 
kezelt vagyon állapotának fenntartásához, 
megőrzéséhez szükséges tevékenység 
megvalósítása 

 

Támogató megnevezése: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2019. január 1 - 2019. április 30.  
Támogatás összege (1000HUF)  100,000 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 32,644 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 32,644 
 -tárgyévben folyósított összeg: 100,000 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 10,867 
 Felhalmozási: 21,777 
 Összesen: 32,644 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. biztosította a Társaság számára, 2019. december 2-i 
jóváírással.  

A támogatás felhasználása a támogatási szerződés többszöri módosításával 2019. január 1 - 2020. 
április 30. közötti időszak. 

A támogatás összege 100.000 e Ft, amelyből 2019-ben 32.644 e Ft került felhasználásra az alábbiak 
szerint: 

Megnevezés (1000HUF) Királyi Kastély 
Gödöllő 

Karbantartási munkák, festés, mázolás 2 212 
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Megnevezés (1000HUF) Királyi Kastély 
Gödöllő 

Műemlék parketta karbantartási munkák 7 449 

Kutak üzemeltetési engedélyéhez vizsgálatok elvégzése, dokumentációk készítése 1 206 

Dologi kiadások összesen  10 867 
Vagyonvédelmi berendezések 3 008 
világítórendszer bővítése, lámpatestek 1 620 
Főépület mosdó felújítás 14 830 
Tetőtér, közlekedő felújítása 2 319 

Fejlesztési kiadások összesen  21 777 
Összesen 32 644 

 

7.2.5. Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlás 
 

Támogatási program elnevezése: Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% 
felajánlása 

 

Támogató megnevezése: Költségvetés - magánszemélyek  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2019. január 01 - 2019. december 31.  
Támogatás összege (1000HUF)  128 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 128 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 128 
 -tárgyévben folyósított összeg: 128 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 128 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 128 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából tárgyévben 128 e Ft bevétel 
származott, amelyet múzeumpedagógiai kellékek, jelmez-szerű ruhák beszerzésére fordított a Társaság. 

7.2.6. Tavaszi kamarazenei hétvégék a Gödöllői Királyi Kastélyban 
 

Támogatási program elnevezése: Tavaszi kamarazenei hétvégék a Gödöllői 
Királyi Kastélyban 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
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Támogatási program elnevezése: Tavaszi kamarazenei hétvégék a Gödöllői 
Királyi Kastélyban 

 

 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2019. március 09 - 2019. március 17.  
Támogatás összege (1000HUF)  500 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 500 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 500 
 -tárgyévben folyósított összeg: 500 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 500 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 500 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a Társaság a Tavaszi kamarazenei hétvégék a Gödöllői Királyi Kastélyban című 
programsorozat megrendezésére fordította a Társaság. 

Kulturális események a programsorozat keretében: 
2019.március 9.  Szabadi Vilmos, Bársony Péter és a Tio Me (Finnország) hangversenye 
2019.március 10.  Airi Suzuki, Taraszova Brigitta, Szabadi Vilmos és Mirai Musicians 

hangversenye 
2019.március 16. Gulyás Márta, Onczay Csaba, Szabadi Vilmos hangversenye 
2019.március 17. Chisa Kitagawa, Taraszova Brigitta hangversenye 

A programsorozat költsége 3.361 e Ft volt, jelen támogatás 500 e Ft erejéig nyújtott fedezetet. 

7.2.7. XVIII. Liszt Fesztivál 
 

Támogatási program elnevezése: XVIII. Liszt Fesztivál  

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2019. október 18 - 2019. október 22.  
Támogatás összege (1000HUF)  600 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 600 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 600 
 -tárgyévben folyósított összeg: 600 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 600 
 Felhalmozási: 0 
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Támogatási program elnevezése: XVIII. Liszt Fesztivál  

 Összesen: 600 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a Társaság a XVIII. Liszt Fesztivál megrendezésére fordította. 

A XVIII. Liszt Fesztivál 2019-ben először bővült 6 naposra. A hagyományos nemzetközi színteret 
felvonultató rendezvényeken Ukrajnából, illetve Kínából és Japánból láthatott vendégül előadó 
művészeket a Fesztivál. Világhírű magyar fellépők mellett a feltörekvő generáció is kiemelt szerepet 
kapott.  

A rendezvénysorozat költsége 5.748 e Ft volt, amelyre egyéb támogatás mellett 600 e Ft erejéig nyújtott 
fedezetet jelen támogatás. 

7.2.8. A Farkas Archívumhoz tartozó 90 db papír alapú műtárgy restaurálása 
 

Támogatási program elnevezése: A Farkas Archívumhoz tartozó 90 db papír 
alapú műtárgy restaurálása 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2019. június 01 - 2019. december 31.  
Támogatás összege (1000HUF)  300 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 300 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 300 
 -tárgyévben folyósított összeg: 300 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 0 
 Felhalmozási: 300 
 Összesen: 300 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatást a Társaság a Farkas Archívum gyűjteményhez tartozó kéziratos levelek restaurálására 
fordította. A munkálatok során a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum gyűjteményébe tartozó 90 db papír 
alapú műtárgy (14 db kéziratos levél, 74 db boríték és 2 db képeslap) restaurálása történt meg, összesen 
1.165 e Ft összegben, ebből 300 e Ft erejéig nyújtott fedezetet jelen támogatás. 

7.2.9. A gödöllői Liszt Fesztivál gálakoncertjének megvalósítására 
 

Támogatási program elnevezése: A gödöllői Liszt Fesztivál gálakoncertjének 
megvalósítására 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
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Támogatási program elnevezése: A gödöllői Liszt Fesztivál gálakoncertjének 
megvalósítására 

 

 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2018. szeptember 26 - 2018. október 22.  
Támogatás összege (1000HUF)  7,000 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  
 -tárgyévben felhasznált összeg:  
 -tárgyévben folyósított összeg: 7,000 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 7,000 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 7,000 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a Társaság a 2018. évi Liszt Fesztivál gálakoncert megrendezésére fordította. 

A 2018.október 18-22. között megrendezett XVII. Liszt Fesztivál programjai: 
2018.október 18. IV. Országos Egyházzene-pedagógiai konferencia 
2018.október 19. Tomkins Énekegyüttes koncertje Dobra János vezetésével 
2018.október 20. Kocsis Krisztián szólóhangversenye 
2018.október 21. Zhang Markó és Szilasi Dávid koncertje, Dísztermi esti koncert szólistája 

Ránki Fülöp 
2018.október 22. Ünnepi hangverseny 

A programsorozat költsége 9.266 e Ft volt, amelyből 7.000 e Ft erejéig nyújtott fedezetet jelen 
támogatás. 

7.2.10. Kulturális Örökség Európai Éve 2018 (European Year of Cultural Heritage 
2018) 
 

Támogatási program elnevezése: Kulturális Örökség Európai Éve 2018 
(European Year of Cultural Heritage 2018) 

 

Támogató megnevezése: Európai Rezidenciák Szövetsége, mint gesztoron 
keresztül az Európai Unió (Kreatív Európa) 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás X 
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2018. március 1 - 2019. szeptember 30.  
Támogatás összege (1000HUF)  1,041 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,041 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,041 
 -tárgyévben folyósított összeg: 1,041 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
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Támogatási program elnevezése: Kulturális Örökség Európai Éve 2018 
(European Year of Cultural Heritage 2018) 

 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 1,041 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 1,041 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
Az Európai Rezidenciák Szövetségén, mint gesztoron keresztül a Kreatív Európa pályázatból 2019-ben 
1.041 e Ft támogatást kapott a Társaság. A támogatás cél szerinti felhasználásáról Támogató felé 
elszámolt a Társaság. 

7.2.11. Múzeumok Őszi Fesztiválja 
 

Támogatási program elnevezése: Múzeumok Őszi Fesztiválja  

Támogató megnevezése: Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó X 
Támogatás időtartama: 2019. szeptember 23 – 2019. november 10.  
Támogatás összege (1000HUF)  100 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 100 
 -tárgyévben folyósított összeg: 100 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 100 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 100 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint a rendezvény koordinálója és lebonyolítója támogatta a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű kulturális rendezvénysorozatot. A Gödöllői Királyi Kastélyba 
szervezett rendezvények, programok támogatott ellenértéke a Társaság által kiállított számla alapján 
közvetített szolgáltatásként nettó 100 e Ft+ÁFA. 

7.2.12. Múzeumpedagógiai Különdíj 
 

Támogatási program elnevezése: Múzeumpedagógiai Különdíj  

Támogató megnevezése: Pulszky Társaság  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
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Támogatási program elnevezése: Múzeumpedagógiai Különdíj  

 más gazdálkodó X 
Támogatás időtartama: 2019.  
Támogatás összege (1000HUF)  100 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 100 
 -tárgyévben folyósított összeg: 100 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 0 

 Dologi: 100 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 100 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A ZÁR(OL)VA - Egy kastély titkos élete (1950-1990.) című kiállításunk több szempontból is 
különleges volt. A kastély munkatársai most először vállalkoztak arra, hogy a nevezetes épület 
történetének e kevésbé fényes periódusáról összegyűjtsék és bemutassák a még fellelhető emlékeket. A 
fiatalok számára is izgalmas, érdekes kiállítást készítettek – 17 diák segítségével, közreműködésével. 

A Pulszky Társaság által meghirdetett, hagyományos Év Kiállítása pályázatra tavaly 12 nevezés 
érkezett, a 2018-as esztendőben létrehozott állandó és időszaki tárlatok alkotóitól. A pályázati anyagok 
kiértékelése mellett a neves múzeumi szakemberekből álló bíráló bizottság tagjai inkognitóban keresték 
fel a kiállításokat, hogy valós, személyes benyomásokat szerezhessenek róluk. 

A zsűri különdíját a Gödöllői Királyi Kastély időszaki kiállítása kapta. 

7.2.13. Adományok, egyéb támogatások 
 

Támogatási program elnevezése: Adományok, egyéb támogatások  

Támogató megnevezése: Magánszemélyek, vállalkozások  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó X 
Támogatás időtartama: 2019. január 1 - 2019. december 31.  
Támogatás összege (1000HUF)  4,473 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 4,473 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 4,473 
 -tárgyévben folyósított összeg: 4,473 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 2,153 
 Felhalmozási: 2,320 
 Összesen: 4,473 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Társaság tárgy évben pénz és tárgyi adományokat is kapott, a Gödöllői Királyi Kastély és a Hatvani 
Vadászati Múzeumot érintően.  

Kapott támogatások, tárgyi adományok: 

Pénzbeli támogatás  

- Adománygyűjtő úrna:  Királyi Kastély Gödöllő 92 e Ft 
Vadászati Kastély Hatvan 26 e Ft 

Felhasználás közművelődési tevékenység működési kiadásokra. 

- Vállalkozástól kapott pénzbeni támogatás 1.930 e Ft, a támogatás célja a 2019. évi Gödöllői Liszt 
Fesztivál támogatása. 

Tárgyi adományok 

A Gödöllői Királyi Kastély részére 2.425 e Ft becsült értékű tárgyi adományt ajánlottak fel 
magánszemélyek, tételeiben: 

Támogatási cél, tárgyi adomány  
(1000 HUF) 

Királyi Kastély 
Gödöllő 

1-1 db üvegpohár - Erzsébet királyné arcképével, magyar címerrel, koronával 20  
Üvegpalack Gödöllői m. kir. koronauradalom felirattal; Fametszet Gödöllő látképével, RUSZ-
jelzettel 35  
Soltész Tibor János saját készítésű barokk stílusú elektro-akusztikus gitárja 1 200  
A Kastélyban 1958-1988 között működött Fővárosi Tanács Szociális Otthona egykori 
használati tárgyai: selejt feliratú pecsét, fa levéltartó láda, porcelán ivócsésze, fehér nővér 
fityula, fehér fa hokedli, 2 db irat (Magyar Mozi és Videofilmgyár-megkeresés filmforgatással 
kapcsolatban) 15  
2 db 19. századi fotel, zöld-sárga csíkos, apró virágmintás huzattal 60  
2 db Sokol rádió (az egyik tokkal), 1 db HARKIV borotva az 1950-es évekből 11  
1 db piros műbőrrel bevont karosszék az 1960-as évekből 5  
1 db Matrjoska baba, 5 db papírpénz (orosz rubel), 2 db fémpénz (orosz), 5 db pengő fémpénz, 
17 db régi fémpénz 20  
182 db könyv F. Dr. Dózsa Katalin művészettörténész könyvtárából 599  
Orgyena i medali Szojuza SZSZR (A Szovjetúnió érdemrendjei és érmei - album az egykori 
mátyásföldi laktanya könyvtárának bélyegzőjével) 4  
Könyvek, tárgyak Szlávik Jánosné gyűjteményéből 10  
15 db könyv F. Dr. Dózsa Katalin művészettörténész könyvtárából 41  
5 részes biedermeier ülőgarnitúra (3 db fotel, 1 db kanapé, 1 db asztal) 300  
2 db, az 1980-as évek elején készített, házilag varrt díszmagyar jellegű női viselet, valamint a 
hozzájuk színben és stílusban harmonizáló 2 pár női cipő 100  
1 db 6-7 éves gyermek méretű, fehér/rózsaszín, tüllel díszített kislány ruha 5  

Tárgyi adományok becsült értéke összesen  2 425  
 

7.2.14. Előző időszak fejlesztési célú támogatások - halasztott bevétel 
 

Támogatási program elnevezése: Előző időszak fejlesztési célú támogatások - 
halasztott bevétel 

 

Támogató megnevezése:   
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
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Támogatási program elnevezése: Előző időszak fejlesztési célú támogatások - 
halasztott bevétel 

 

 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama:   
Támogatás összege (1000HUF)   
 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  
 -tárgyévben felhasznált összeg:  
 -tárgyévben folyósított összeg:  
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  
 Felhalmozási:  
 Összesen:  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az előző időszakokban kapott fejlesztési célú támogatásokból tárgyévben bevételként a felmerült 
költségekkel - értékcsökkenési leírással - arányos rész számolható el. 

A támogatások a Gödöllői Királyi Kastély fejlesztési céljaira kapott támogatások. 

1.   Alapítóktól kapott támogatás                  83 e Ft 

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

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

2.   Költségvetésből kapott támogatás          14.128 e Ft  

- 1998-ban a Grassalkovich Alapítvány által folyósított 170.000 e Ft támogatásból 89.699 e Ft-ot 
fejlesztési célra fordított a Társaság. Számviteli elszámolásából bevételként elszámolható rész 653 e Ft. 

- 2000-ben folyósított 1999. évi 240.000 e Ft költségvetési támogatásból 160.533 e Ft-ot fejlesztési 
célra fordított a Társaság. Számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 1.744 e 
Ft. 

- 2008-ban folyósított 260.630 e Ft költségvetési támogatásból 53.630 e Ft-ot fejlesztési célra fordított a 
Társaság. Számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 476 e Ft. 

- A "Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és 
családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - I. ütem" tárgyú, Közép-Magyarországi Operatív 
Program keretében (KMOP-2007-31.1.1/E.-2008-00002), közel 90%-ban Európai Uniós pályázati 
forrásból megvalósuló kiemelt projekt önrészének fedezetére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 176.520 
e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a Társaság számára. A támogatásból fejlesztési célra 
fordított részének számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 2.580 e Ft. 

- A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által a 2011. évi Európai Uniós elnökségi rendezvények 
bonyolításához szükséges eszközök beszerzésére folyósított támogatások - I. 35M Ft; II. 27,582M Ft - 
számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 49 e Ft. 
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- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a kastély épület és park helyreállításával és hasznosításával 
kapcsolatos munkák végzésére 2010-ben folyósított 20.000 e Ft de minimis támogatás fejlesztési célra 
fordított részének számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 242 e Ft. 

- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a kastély épület és park helyreállításával és hasznosításával 
kapcsolatos munkák végzésére 2011-ben folyósított 27.900 e Ft de minimis támogatás fejlesztési célra 
fordított rész számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 220 e Ft. 

- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a SZT/38878 számú támogatási szerződés alapján 2012-ben 
összesen 119.100 e Ft kulturális célú támogatást - 100.000 e Ft-ot működésre, 19.100 e Ft-ot 
fejlesztésre - biztosított a Társaság számára. A támogatás 19.100 e Ft-ot fordított fejlesztésre, számviteli 
elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 198 e Ft. 

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2014-ben programfinanszírozásra folyósított 4.000 e Ft 
fejlesztési célú támogatás számviteli elszámolásából tárgyévben elszámolható rész 283 e Ft. 

- A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2018-ban 70.237 e Ft kiegészítő támogatást folyósított, amelyből 39.591 e Ft-t fejlesztésre 
fordított a Társaság. Számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 6.191 e Ft. 

- A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 2019-ben 100.000 e Ft támogatást biztosított a Társaság 
számára a Gödöllői Királyi Kastély karbantartási és a kezelt vagyon állapotának megőrzéséhez 
szükséges tevékenység megvalósítása célra. A támogatásból 2019-ben 21.777 e Ft-ot fejlesztésre 
fordított a Társaság. Számviteli elszámolásból tárgyévben bevételként elszámolható rész 1.492 e Ft. 

3.   Helyi önkormányzattól kapott támogatás       1.649 e Ft 

- Gödöllő Város Önkormányzatától 2001-2002. években kapott 10.000 e Ft fejlesztési célú támogatás 
számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható 71 e Ft. 

- A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tévő újjáépítése és 
családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése - II. ütem (KMOP-31.1.1/E-09-2f-2010-00002) 
Európai Uniós pályázat önrészének fedezetére Gödöllő Város Önkormányzata 100.000 e Ft 
keretösszegben fejlesztési támogatást biztosított a Társaság számára, amely a projekt bekerülési 
költségének a 10%-t fedezte. Tárgyévben egyéb bevételként elszámolható a támogatás fejlesztési célra 
fordított részének számviteli elszámolásából 1.578 e Ft. 

4.   Egyéb kapott támogatás                       1.409 e Ft 

- Kastélyfelújítás légtechnika 46.876 e Ft értékű térítés nélküli átvétel után 1.406 e Ft az 
értékcsökkenéssel arányosan bevételként elszámolható rész. 

- Egyéb adományba kapott tárgyak után a felmerült költséggel arányosan bevételként elszámolhat rész 
3 e Ft. 

5. Pályázat útján elnyert támogatások       37.431 e Ft 

Európai Uniós, fejlesztési célra kapott támogatások programonként: 

 - KMOP-2007-31.1.1/E.-2008-00002 - kiemelt projekt I. ütem: kapott támogatásból, 1.457.039 e Ft-ból 
az értékcsökkenéssel arányosan bevételként elszámolható 19.091 e Ft. 

 - KMOP-31.1.1/E-09-2f-2010-00002 - kiemelt projekt II. ütem: kapott támogatásból, 899.805 e Ft-ból 
az értékcsökkenéssel arányosan bevételként elszámolható 14.202 e Ft. 

Elkülönített alapoktól pályázatok útján 1997. és 2019. évek között fejlesztési célra kapott 
támogatásokból tárgyévben az értékcsökkenéssel arányosan 4.138 e Ft számolható el, az alábbiak 
szerint: 

Pénzügyi 
rendezés éve Jogcím (1000HUF) Kapott 

támogatás 
Elszámolt 

bevétel 

1997-1998 KKA 1. Előkert rekonstrukció 12 820  154  

1997-1999 KKA 2. Kastélyrehabilitáció 300 000  2 908  
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Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági melléklet 

Pénzügyi 
rendezés éve Jogcím (1000HUF) Kapott 

támogatás 
Elszámolt 

bevétel 

1998 KKA 3. Kastélypark felújítás 2 800  31  

2000 NKÖM 1. Királydombi pavilon 2 000  24  

2000 NKÖM 2. Lipót. Oratórium 13 000  159  

2000 NKÖM 3. VI. kupola 19 946  243  

2000 NKÖM 4. Erzsébet előkert 5 000  61  

1999 KÖM Park felújítás 5 000  55  

2003 NKÖM Szervízlift 6 137  123  

2004 NKÖM Színház lift 5 000  100  

2005 NKÖM Sörpince pályázat 14 000  171  

2012 NKA TBU - Fejlesztési cél 106  5  

2013 NKA Díszudvari ballusztrád pályázat  3 500  43  

2014 NKA Grafikai tároló szekrények 250  36  

2017 
NKA A Gödöllői Királyi Kastély díszudvari teraszai mellvédjének 
helyreállítása 2 000  25  

Összesen   391 559  4 138  
 
 

 

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. 


