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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
 

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelt adatai: 
A társaság neve: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapítva:  2009. május 25. 
Cégjegyzékszám: 13-09-129463 
Székhelye:  2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. 
Képviseli:  dr. Ujváry Tamás ügyvezető igazgató 

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

A törvényi változások miatt a Társaság 2009. május 25-i Társasági szerződésben foglaltak alapján 
közhasznú társasági cégforma helyett nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja 
tevékenységét. 

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

 

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. 
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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. 

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 kívül nem 
folytatott. 

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. 

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: 60.898 
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Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Állandó kiállítások száma: 7 

Állandó kiállítások  
- A királyi lakosztályok (1996-97) 
- Erzsébet Királyné Emlékkiállítás (1998, felújítva 2008, újrarendezve 2020.) 
- 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) 
- A kastély titkos élete (1945-1990) - 2020. szeptember 6-tól 

Időszaki kiállítások száma: 3 
- Habsburg Ottó - Életút és örökség - 2020. január - augusztus 
- Erzsébet királyné gardróbja - 2020. szeptember 12-től 
- Királyi és főúri vadászatok Gödöllőn, a Gödöllői-dombság vadászati múltja és jelene és a 
természetfestő Csergezán Pál - 2020. november 6-tól 

Látogatók száma: 60.898 fő, ebből 
- Múzeumi kiállítások látogatóinak száma:  58.334 fő 
- Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma:   2.197 fő 
- Egyéb múzeumi területek látogatóinak száma:       367 fő 

Múzeumi tevékenység árbevétele: 85.294 e Ft 

Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele: 3.176 e Ft 

Múzeumi berendezési, kiállítási tárgyak, könyvtárállomány gyarapodása, múzeum berendezés, 
múzeumi feladatok eszközbeszerzés értéke: 834 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: 10.575 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Kulturális események, koncertek: 8 
2020. január 11. (szombat) Évköszöntő koncert 
2020. január 12. (vasárnap) Évköszöntő koncert 
2020. február 16. (vasárnap) A Muzsikás együttes koncertje 
2020. március 7. (szombat) Kamarazenei hétvége 
2020. március 8. (vasárnap) Ferenczy György Alap. Chopin koncert 
2020.augusztus 6-9. XXII. Hárfa Fesztivál 
2020. szeptember 11. Koncert Erzsébet királyné halálának emlékére 
2020. október 22-25. XIX. Liszt Fesztivál 

Barokk színház előadások: 14 
- Pozsgai Zsolt: Léda  4 előadás  
- B.Török Fruzsina: Sisi 7 előadás 
- Befogadott előadás 2020. szeptember 28-29-30. B. Török Fruzsina: A rab oroszlán és Molnár Ferenc: 
Marsall című előadások 
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Családi nap jellegű események:  1 
2020. szeptember 12-13. Vadásznap 

Egyéb kulturális esemény:  1 
Befogadott esemény: Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál 

Kulturális programokon résztvevők száma 10.575 fő, ebből 
- Saját szervezésű koncertek, előadások résztvevőinek száma:    1.094 fő 
- Befogadott és közös szervezésű rendezvények, előadások résztvevőinek száma: 2.129 fő 
- Családi napok, egyéb kulturális esemény (Nemzetközi Természetfilm Fesztivál): 7.352 fő 

Kulturális programok, koncertek, előadások árbevétele: 4.035 e Ft 

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 

Kastély épület tárgyévi fejlesztések ráfordítása:  17.730 e Ft, ebből 
- Mosdó blokkok felújítása - színházi folyosó   9.100 e Ft 
- Tetőtér, közlekedő felújítása     4.530 e Ft 
- Parki szökőkút működőképessé tétele    4.100 e Ft 

Épületfelügyeleti és vagyonvédelem, berendezések beszerzése 22.876 e Ft 

Kastély épület karbantartási költsége: 8.841 e Ft 

Kastély épületgépészet, gépek, berendezések karbantartási költsége: 13.722 e Ft 

Kastélypark fenntartási költsége: 17.917 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 10 177 16 826 
Vezető állású munkavállalók 1 824 13 249 
Felügyelő Bizottság 6 387 10 057 
Összesen: 18 388 40 132 
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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 981 318 799 136 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 128 166 
D. Közszolgáltatási bevétel 374 485 92 505 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 33 293 33 159 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 573 412 673 306 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 004 827 743 860 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 485 747 381 635 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 776 736 635 621 
K. Adózott eredmény -23 509 55 276 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 72 45 

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)   

 


