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Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 1 
 

Adószám: 18665161-2-13 
Cégjegyzék szám: 13-09-129463 

Éves beszámoló mérlege - "A"   
 

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31. 
 

  

 1000HUF Előző év Tárgyév 

  ESZKÖZÖK (aktívák)     
A. Befektetett eszközök 7 334 523 7 266 781 
A.I. Immateriális javak 639 220 
A.I.3. Vagyoni értékű jogok 639 220 
A.II. Tárgyi eszközök 7 333 884 7 266 561 
A.II.1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 975 558 6 891 946 
A.II.2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 205 184 219 179 
A.II.3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 781 1 546 
A.II.5. Beruházások, felújítások 152 361 153 198 
A.II.6. Beruházásokra adott előlegek 0 692 
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 
B. Forgóeszközök 168 670 244 748 
B.I. Készletek 27 482 32 636 
B.I.1. Anyagok 4 980 6 458 
B.I.5. Áruk 22 502 22 418 
B.I.6. Készletekre adott előlegek 0 3 760 
B.II. Követelések 31 970 36 052 
B.II.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 20 288 21 882 
B.II.6. Egyéb követelések 11 682 14 170 
B.III. Értékpapírok 0 0 
B.IV. Pénzeszközök 109 218 176 060 
B.IV.1. Pénztár, csekkek 3 579 2 889 
B.IV.2. Bankbetétek 105 639 173 171 
C. Aktív időbeli elhatárolások 28 439 1 108 
C.1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 27 384 40 
C.2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 055 1 068 

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 7 531 632 7 512 637 
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 1000HUF Előző év Tárgyév 

  FORRÁSOK (passzívák)     
D. Saját tőke 1 680 037 1 691 033 
D.I. Jegyzett tőke 2 020 960 2 020 960 
D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 
D.III. Tőketartalék 1 399 512 1 399 512 
D.IV. Eredménytartalék -2 026 799 -1 956 188 
D.V. Lekötött tartalék 215 753 215 753 
D.VI. Értékelési tartalék 0 0 
D.VII. Adózott eredmény 70 611 10 996 
E. Céltartalékok 657 1 112 
E.1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 657 1 112 
F. Kötelezettségek 3 201 547 3 195 634 
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 
F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 102 125 3 069 882 
F.II.9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 3 102 125 3 069 882 
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 99 422 125 752 
F.III.3. Vevőktől kapott előlegek 5 616 4 840 
F.III.4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 56 321 68 909 
F.III.9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 37 485 52 003 
G. Passzív időbeli elhatárolások 2 649 391 2 624 858 
G.1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 618 314 
G.2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 16 823 21 727 
G.3. Halasztott bevételek 2 631 950 2 602 817 

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 7 531 632 7 512 637 
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Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  
  

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31. 
 

 
  

  Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 
 1000HUF Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 264 870 437 469 143 555 159 037 408 425 596 506 
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor) 264 870 437 469 143 555 159 037 408 425 596 506 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor) 0 0 0 0 0 0 
III. Egyéb bevételek 422 265 347 647 7 021 8 057 429 286 355 704 
III.a. ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 
05. Anyagköltség 40 510 51 928 7 705 9 057 48 215 60 985 
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 113 005 194 563 12 722 15 732 125 727 210 295 
07. Egyéb szolgáltatások értéke 7 710 9 291 1 547 2 059 9 257 11 350 
08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 46 884 44 577 46 884 44 577 
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 4 608 3 658 4 608 3 658 
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok) 161 225 255 782 73 466 75 083 234 691 330 865 
10. Bérköltség 233 251 294 024 37 927 49 053 271 178 343 077 
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 32 457 39 688 4 723 6 218 37 180 45 906 
12. Bérjárulékok 53 459 62 374 9 560 11 078 63 019 73 452 
V. Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) 319 167 396 086 52 210 66 349 371 377 462 435 
VI. Értékcsökkenési leírás 149 919 125 631 8 149 9 045 158 068 134 676 
VII. Egyéb ráfordítások 1 570 10 424 412 2 248 1 982 12 672 
VII.a. ebből: értékvesztés 1 183 0 0 1 183 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor) 55 254 -2 807 16 339 14 369 71 593 11 562 
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 26 142 6 30 32 172 
17.a. ebből: értékelési különbözet 0 0 0 0 0 0 
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sor) 26 142 6 30 32 172 
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  Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 
 1000HUF Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 714 608 157 130 871 738 
22.a. ebből: értékelési különbözet 0 0 0 0 0 0 
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22.sor) 714 608 157 130 871 738 
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) - 688 - 466 - 151 - 100 - 839 - 566 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B. sor) 54 566 -3 273 16 188 14 269 70 754 10 996 

X. Adófizetési kötelezettség 0 0 143 0 143 0 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) 54 566 -3 273 16 045 14 269 70 611 10 996 
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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A Társaság 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. 

Fióktelep:  3000 Hatvan, Kossuth tér 24. 

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

Közhasznúsági fokozat:  kiemelten közhasznú. 

A jogelőd társaság adatai: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság 

Alapítva:   1994. június 27. 

Cégjegyzékszám:   13-14-000003 

A Társaság határozatlan időre alakult, tevékenységét a jogelőd társaság 1994-ben kezdte meg. 

A Társaság felett a törvényességi felügyeletet a Cégbíróság látja el. 

Az alapító tulajdonosok fő célkiűzése, hogy a Grassalkovich-kastély együttes minden elemében a 
magyar kultúra, művészet, szellemiség és annak vonzerejéből táplálkozó kulturális és konferencia 
turizmus élő kastélyává váljék. 

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 Pest Megyei Cégbíróság a Társaságot 1998. június 15-i, Cg 13-14-000003/36 számú végzésével 
Kiemelten közhasznú társaságnak minősítette. 

A Társaság ügyvezető igazgatója dr. Ujváry Tamás. 

A beszámolási időszakban nem volt olyan változás, amely kihatással lett volna a Társaság működésére, 
vagy a számviteli politikára, a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges változás nem 
történt. 

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: 

Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelmi, 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. 
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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 tevékenységi köre: 

A Tulajdonosok a Társaság tevékenységi körét a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, a 
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR '08) szerint a következőkben 
határozzák 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 egyéb tevékenységei: 
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás 
41.10 Épületépítési projekt szervezése 
47.19 Iparcikkjellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
47.53 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme 
47.59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 
47.61 Könyv-kiskereskedelem 
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
47.65 Játék-kiskereskedelem 
47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 
47.77 Óra-, ékszer-kiskereskedelme 
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
47.79 Használt cikk bolti kiskereskedelme  
49.41 Közúti áruszállítás 
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás  
56.30 Italszolgáltatás 
58.11 Könyvkiadás 
59.11 Film-, videó-, televízióműsorgyártás 
59.12 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 
59.13 Film-, videó-, és televízióprogram terjesztése 
59.14 Filmvetítés 
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
68.32 Ingatlankezelés 
74.90 M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
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77.40 Immateriális javak kölcsönzése 
79.90 Egyéb foglalás 
81.10 Építményüzemeltetés 
81.30 Zöldterület-kezelés 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
85.51 Sport, szabadidős képzés 
91.02 Múzeumi tevékenység 
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
93.11 Sportlétesítmény működtetése  
93.19 Egyéb sporttevékenység 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

A Társaság a jelen 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 és fióktelepén 
kívül nem folytatott. 

 

Tulajdonosi és tőkestruktúra alapításkor és a 2018. szeptember 20-i Társasági szerződés alapján: 

Tulajdonosi és tőkestruktúra 

Tulajdonos Törzsbetét 
pénzbeli 

(1000HUF) 

Törzsbetét apport 

(1000HUF) 

Törzsbetét 

(1000HUF) 

Törzsbetét 
% 

Gödöllő Város Önkormányzata 0 319 000 319 000 28.68 
Grassalkovich Kastély Közalapítvány 300 000 0 300 000 26.98 
Környezetvédelmi Minisztérium 50 000 443 000 493 000 44.33 
MaHill Mérnökiroda Kft. 100 0 100 0.01 

Törzstőke névérték alapításkor 350 100 762 000 1 112 100 100.00 
Gödöllő Város Önkormányzata 660 319 300 319 960 15.832 
Magyar Állam (képviseli a Magyar Turisztika 
Ügynökség Zrt.) 1 257 900 443 000 1 700 900 84.163 
MaHill Mérnökiroda Kft. 100 0 100 0.005 

Törzstőke névérték 2018. december 31-én 1 258 660 762 300 2 020 960 100.00 

 

Megjegyzés: 

A Fővárosi Bíróság 11.Ok.60219/95/12 sorszámú végzésével a Grassalkovich Kastély Közalapítványt 
megszűntette és megmaradt vagyonát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának adta át, amely 
köteles azt a Közalapítvány céljához hasonlóan a Grassalkovich Kastélyegyüttes helyreállítására 
fordítani. 
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Az 1998. évi XXXVI. tv. 2.§(1) e. pontjában foglalt rendelkezés értelmében a volt Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztérium jogutódai, a Környezetvédelmi Minisztérium és a Nemzeti és Kulturális 
Örökség Minisztériuma között 1999-ben történt megállapodás alapján a Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztérium az 1999. évi 753.000 e Ft névértékű, 4433 számú szavazattal rendelkező 
üzletrészének a megosztása az alábbi arányok szerint történt: 

- a Környezetvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében maradt 752.900 e Ft névértékű 4432 számú 
szavazattal rendelkező üzletrész, 

- a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kezelésébe került 100 e Ft, 1 szavazattal rendelkező 
üzletrész. 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004. január 1. fordulónappal a 752.900 e Ft névértékű, 
4432 számú szavazattal rendelkező üzletrészét ingyenesen átadta a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumának, a közöttük létrejött együttműködési megállapodás alapján. 

A Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Minisztérium jogutódja a Magyar Köztársaság 
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV.tv.2.§ f.) pontja alapján 2006. június 9-től az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium. 

A 2007. évi CVI. tv. 17§ c. pontja a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe sorolta. 

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§ 
(2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM 
rendelet 1.§ e) pontja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a 
Miniszterelnökség feladatkörébe sorolta. 

Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok: 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.§(2a) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 7/A.§(1) bekezdés c) pontja és az egyes állami tulajdonban álló gazdasági 
társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyek kijelöléséről szóló 1/2019.(VI.25.) NVTNM rendelet 3.§. alapján az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 2018. augusztus 01. napjától 2022. december 31. 
napjáig a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., adószám: 10356113-2-
41) gyakorolja. 

Szavazati arányok a Társasági szerződés 10/F pont szerint: 

Magyar Állam (képviseli: a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.)  7131 szavazat 
Gödöllő Város Önkormányzata       2868 szavazat 
MaHill Mérnökiroda Kft.              1 szavazat 

 

A Társaság a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is 
végzett rendszeres gazdasági tevékenységet.  

A telephely, fióktelep adatai 

3000 Hatvan, Kossuth tér 24. 

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

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.  
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Az Országos Magyar Vadászati Kamara 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. 

 

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban 
A Társaság a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a 
számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül. 

A Társaság a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli 
előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül. 

A Társaság a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a 
számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül. 

A Társaság a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt 
befolyással. 

A Társaság a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással. 

A Társaság a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett minősített többséget 
biztosító befolyással. 

1.3. Ellenőrzött társaság irányítói 
Ellenőrzés az irányításban 
A fordulónapon többségi (50%-ot meghaladó) befolyással bíró tag főbb adatai: 
 

Név és székhely Szavazati 
arány % 

Magyar Állam képviseli Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (1027. Budapest Kacsa utca 15-
23.) 

71,31 

 
A Társaság a fordulónapon nem minősült sem leányvállalatnak, sem közös vezetésű vállalkozásnak, 
sem társult vállalkozásnak, így konszolidálásba semmilyen módon nem került bevonásra. 

1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 
Jelen beszámoló a 2018. január 01. - 2018. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 
2018. december 31. 

A tárgyévi gazdálkodás normál körülmények között zajlott, a tárgyévi gazdálkodásra jelentős hatást 
gyakorló tényező nem volt. 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a 
Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem 
várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

1.5. A beszámoló közreműködői 
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes 
könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
(igazolvánnyal) rendelkezik. 

A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Mészáros Bertalanné 
mérlegképes könyvelő, nyilvántartási szám:130664 
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Az éves beszámoló aláírására dr. Ujváry Tamás, (2100 Gödöllő, Remsey Jenő krt. 17/A) a Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója jogosult. 

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. 

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló társaság neve: TADÁSZ Kft., kijelölt kamarai tag 
könyvvizsgáló: Taskár Andrea (1083 Budapest, Práter u. 60.) kamarai tagsági igazolvány szám: 005860 

1.6. Beszámoló nyilvánossága 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által 
előírt nyilvánosságon túl a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. munkavállalói, 
alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy 
részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 2100 Gödöllő, Grassalkovih-kastély 5852. 
hrsz. kastély 

A Társaság az éves beszámolót saját honlapján is közzéteszi, elérhetőség: www.kiralyikastely.hu 

 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 
A Társaság könyvvezetését a kettős könyvvitel rendszerében végzi úgy, hogy tevékenységei során 
felmerülő költségeit költségnem számláin, a ráfordításait ráfordítás számláin, a Számlatükör szerint 
megnyitott, a Számlarendben előírtak szerint tartja nyilván. 

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való 
eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 
A tárgyévben a Társaság számviteli politikájában a jogszabályi változásokon túl csak olyan változás 
történt, amely - lévén az korábban nem volt szabályozva, illetőleg volt szabályozva, de a szabály 
alkalmazására érintettség hiányában nem került sor - a valós és megbízható kép megítélését érdemben 
nem befolyásolta. 

2.5. Beszámoló választott formája és típusa 
A Társaság a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít. 

 

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. 

A Társaság az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze. 

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került 
összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő 
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 
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2.6. Üzleti jelentés 
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. a számviteli beszámolóval összhangban a 
hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az 
előírásoknak megfelelően biztosítja. 

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja 
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 
2019. március 10. 

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése 
A Társaság jelentős összegű hibának minősíti, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - 
ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő 
értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 
2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 
millió forintot. 

A Társaság a megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hibának minősíti azt a hibát, amely 
a saját tőke értéket 20%-kal módosítja (növeli vagy csökkenti). 

Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

2.9. Devizás tételek értékelése 
A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és 
kötelezettségek értékelése egységesen - a számviteli politikában rögzített módon - a Magyar Nemzeti 
Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. 

2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolása 
Értékcsökkenési leírás módja 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből 
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

Terv szerinti értékcsökkenés nem kerül elszámolásra: - a földterület, telek bekerülési értéke után, - az 
üzembe nem helyezett beruházásoknál, - a képzőművészeti alkotásoknál, - olyan kép-, és egyéb 
gyűjteményeknél, amely az értékéből a használat során nem veszít, illetve amelynek egyedi értéke az 
egyedi mivoltából adódóan állandóan, évről évre nő. 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - 
havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a 
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó 
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
elszámolásra kerül. 

A kisértékű tárgyi eszközök bruttó értékének és elszámolt értékcsökkenésének nyilvántartása a 
főkönyvben, mennyiségi nyilvántartásuk kivezetésig az analítikában történik. 
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Nem jelentős maradványérték 
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe, ha annak értéke a tárgyi eszköz 1 évre számított 
értékcsökkenés összegét nem éri el, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva 
(szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására a Szvt. általános előírásainak megfelelően kerül sor. 

2.11. Értékvesztések elszámolása 
Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti 
értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős.  

Az üzleti évben értékvesztés elszámolására került sor a 365 napot meghaladó vevői követelések 
esetében, 100% mértékben. 

2.12. Visszaírások alkalmazása 
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok 
szerint történik. 

2.13. Értékhelyesbítések alkalmazása 
A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, 
sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. 

2.14. Valós értéken történő értékelés 
A Társaság a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez 
kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az 
eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz. 

2.15. Alapítás-átszervezés költségei 
A bevételekben várhatóan megtérülő alapítás-átszervezési költségek - az előző üzleti évhez hasonlóan - 
az immateriális javak között aktiválásra kerülnek. 

2.16. Vásárolt készletek értékelése 
A tevékenység jellegéből, illetve a készletek nagyságrendjéből adódóan a Társaság a vásárolt 
készletekről év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. 

A készletek felhasználásának értékelése során minden készletnövekedés alkalmával újraszámolt átlagár 
kerül alkalmazásra. 

A fordulónapi készletek értéke a tárgyidőszaki, értékben könyvelt készletnövekedés- és csökkenés 
egyenlegeként adódik. 

Az év közben azonnali felhasználásra történő beszerzés, jellemzően szakmai anyagok (pl. kiállítási 
installációs anyagok) a felhasználással egy időben költségként leírásra kerültek. 

2.17. Céltartalék-képzés szabályai 
A Társaság garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként 
ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez. 

2.18. Ki nem emelt tételek értékelésének változása 
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre. 



-11- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 

2.19. Leltározási szabályok 
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak. 

2.20. Pénzkezelési szabályok 
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.21. Önköltségszámítás szabályai 
A közhasznú valamint a vállalkozási eredmény számításánál a bevételeket és ráfordításokat 
(költségeket), kiadásokat a számviteli törvény előírásain túlmenően a közhasznú egyéb szervezetre 
vonatkozó 479/2016 (XII.28.) Korm. rendeletben foglalt előírások figyelembevételével határozza meg a 
Társaság. 

Az alaptevékenységhez, illetve a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó ráfordítások 
(költségek), kiadások a bevételek arányában kerülnek megosztásra a közhasznú és a vállalkozási 
tevékenység között. 

Mivel a Társaság vállalkozási tevékenységet is folytat, a kamat- és hozambevételek, valamint a 
kapcsolódó (bank) költségek megosztásához az alaptevékenység, valamint a vállalkozási tevékenység 
(ár)bevételének az összes bevételen belüli arányát e megosztandó kamat és hozam nélkül veszi 
számításba. 

Az eredménykimutatásban egymástól elkülönítetten kerülnek kimutatásra az alaptevékenységgel, 
valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő tételek. 

A Társaság a kapott alapítói, központi költségvetési, helyi önkormányzati és egyéb támogatásokat, 
amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, bevételként számolja el. 

2.22. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 
A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb 
tevékenységek és programok a Közhasznúsági mellékletben kerülnek bemutatásra. 

A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében, illetve a 
Közhasznúsági mellékletben kerülnek bemutatásra. 

 

3.1. Adatok változása 
Mérlegadatok változása 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

Változás %-
ban 

  ESZKÖZÖK (aktívák)         
A. Befektetett eszközök 7 334 523 7 266 781 -67 742 -0.92 
A.I. Immateriális javak 639 220 - 419 -65.57 
A.II. Tárgyi eszközök 7 333 884 7 266 561 -67 323 -0.92 
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 0.00 
B. Forgóeszközök 168 670 244 748 76 078 45.10 
B.I. Készletek 27 482 32 636 5 154 18.75 
B.II. Követelések 31 970 36 052 4 082 12.77 
B.III. Értékpapírok 0 0 0 0.00 
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 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

Változás %-
ban 

B.IV. Pénzeszközök 109 218 176 060 66 842 61.20 
C. Aktív időbeli elhatárolások 28 439 1 108 -27 331 -96.10 

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 7 531 632 7 512 637 -18 995 -0.25 
  FORRÁSOK (passzívák)         

D. Saját tőke 1 680 037 1 691 033 10 996 0.65 
D.I. Jegyzett tőke 2 020 960 2 020 960 0 0.00 
D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 0.00 
D.III. Tőketartalék 1 399 512 1 399 512 0 0.00 
D.IV. Eredménytartalék -2 026 799 -1 956 188 70 611 3.48 
D.V. Lekötött tartalék 215 753 215 753 0 0.00 
D.VI. Értékelési tartalék 0 0 0 0.00 
D.VII. Adózott eredmény 70 611 10 996 -59 615 -84.43 
E. Céltartalékok 657 1 112 455 69.25 
F. Kötelezettségek 3 201 547 3 195 634 -5 913 -0.18 
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 0.00 
F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 102 125 3 069 882 -32 243 -1.04 
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 99 422 125 752 26 330 26.48 
G. Passzív időbeli elhatárolások 2 649 391 2 624 858 -24 533 -0.93 

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 7 531 632 7 512 637 -18 995 -0.25 

 
Eredménykimutatás adatainak változása 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

Változás %-
ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele 408 425 596 506 188 081 46.05 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0.00 
III. Egyéb bevételek 429 286 355 704 -73 582 -17.14 
IV. Anyagjellegű ráfordítások 234 691 330 865 96 174 40.98 
V. Személyi jellegű ráfordítások 371 377 462 435 91 058 24.52 
VI. Értékcsökkenési leírás 158 068 134 676 -23 392 -14.80 
VII. Egyéb ráfordítások 1 982 12 672 10 690 539.35 
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE 71 593 11 562 -60 031 -83.85 
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 32 172 140 437.50 
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 871 738 - 133 -15.27 
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE - 839 - 566 273 32.54 
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 70 754 10 996 -59 758 -84.46 
X. Adófizetési kötelezettség 143 0 - 143 - 100.00 
D. ADÓZOTT EREDMÉNY 70 611 10 996 -59 615 -84.43 
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3.2. Mérlegtételek megoszlása 
Eszközök összetétele és annak változása 

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 97.39 96.74 
Immateriális javak 0.02 0.00 
Tárgyi eszközök 97.37 96.74 
Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 
Forgóeszközök 2.23 3.25 
Készletek 0.36 0.43 
Követelések 0.42 0.48 
Értékpapírok 0.00 0.00 
Pénzeszközök 1.45 2.34 
Aktív időbeli elhatárolások 0.38 0.01 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 
Források összetétele és annak változása 

Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Saját tőke 22.30 22.51 
Jegyzett tőke 26.83 26.90 
Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00 
Tőketartalék 18.58 18.63 
Eredménytartalék -26.91 -26.04 
Lekötött tartalék 2.86 2.87 
Értékelési tartalék 0.00 0.00 
Adózott eredmény 0.94 0.15 
Céltartalékok 0.01 0.01 
Kötelezettségek 42.51 42.53 
Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 41.19 40.86 
Rövid lejáratú kötelezettségek 1.32 1.67 
Passzív időbeli elhatárolások 35.18 34.94 
FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 

3.3. Vagyoni helyzet 
Befektetett eszközök használhatósága 
A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó 
érték 73.8 %-át, a tárgyévben 72.6 %-át tette ki. 

Befektetett eszközök pótlása 
A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyévben elszámolt terv 
szerinti amortizáció 98.3 %-át teszi ki. 
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Befektetett eszközök fedezettsége 
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 22.9 %-ban, a tárgyévben 23.3 %-
ban fedezte. 

Készletek fedezettsége 
A készletek finanszírozására az előző évben 6,113.2 %-ban, a tárgyévben 5,181.5 %-ban a saját tőke 
nyújtott fedezetet. 

Készletek forgási sebessége 
A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 24.6 
nap, a tárgyévben 20.0 nap volt. 

Vevőállomány átlagos futamideje 
A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 
18.1 nap, a tárgyévben 13.4 nap volt. 

Saját tőke változása 
A saját tőke az előző évhez képest 10,996 e Ft értékkel, 0.7 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a 
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. 

Tőkeerősség 
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az 
előző évben 22.3 %, a tárgyévben 22.5 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt. 

Tőkeszerkezeti mutató 
A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 190.6 %-át, a tárgyévben 189.0 %-át tették ki. A 
tőkeszerkezet az előző évhez képest javult. 

Kötelezettségek dinamikája 
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 5,913 e Ft 
értékkel, 0.2 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 3.1 %-ról 3.9 %-ra 
nőtt. 

3.4. Likviditás és fizetőképesség 
Pénzeszközök változása 
A pénzeszközök állománya 66,842 e Ft értékkel, 61.2 %-kal növekedett. 

Likviditási gyorsráta 
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.42, a 
tárgyévben 1.69 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

Likvid eszközök aránya 
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 1.9 %, a 
tárgyévben 2.8 % volt. 

Hosszú távú likviditás 
A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző 
évben 0.05, a tárgyévben 0.08 volt. A hosszú távú likviditás javult. 

Kötelezettségek és kinnlevőség 
A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 1.1 %-a teljesíthető. 

Kötelezettségek és likvid eszközök 
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 6.6 %-ban fedezték a 
kötelezettségeket. 
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Kötelezettségek és bevételek 
Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 1,955 napi 
árbevétel nyújtana fedezetet. 

3.5. Jövedelmezőség 
Bevétel alakulása 
A Társaság összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 837,743 e Ft, a tárgyévben 
952,382 e Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 114,639 e Ft értékkel, 13.7 %-kal 
növekedett. 

Az árbevétel dinamikája 
A Társaság teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 408,425 e Ft, a tárgyévben 596,506 e 
Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 188,081 e Ft értékkel, 46.1 %-kal növekedett. 

Vagyonarányos adózott eredmény (ROA) 
Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0.9 %-át, a tárgyévben a 0.1 %-át teszi ki. 

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény 
Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 3.5 %, a 
tárgyévben 0.5 % volt. 

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) 
Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 4.2 %, a tárgyévben 0.7 % volt. 

Árbevétel arányos adózott eredmény 
Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 173 Ft, a tárgyévben 18 Ft volt. 

Bevétel arányos adózott eredmény 
Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 84 Ft, a tárgyévben 12 Ft adózott eredmény 
jutott. 

Befektetett eszközök hatékonysága 
A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 10 Ft, a tárgyévben 2 Ft 
adózott eredmény jutott. 

Az élőmunka hatékonysága 
Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 190 Ft, a tárgyévben 24 
Ft volt. 

Egy napra jutó árbevétel 
A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 1,119 e Ft, a tárgyévben 1,634 e Ft volt. 

Az adózott eredmény dinamikája 
Az adózott eredmény az előző évben 70,611 e Ft, a tárgyévben 10,996 e Ft volt. Az előző évhez képest 
az adózott eredmény 59,615 e Ft értékkel csökkent. 
 

3.6. Cash flow-kimutatás 
Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.) 

 Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

I. Működési cash flow (1-13. sorok) 52 639 - 180 307 
1a. Adózás előtti eredmény + 70 754 10 996 

  ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, 302 759 252 257 
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben + -32 243 - 288 015 
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 Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) + 38 511 - 277 019 
2. Elszámolt amortizáció + 158 068 134 676 
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 1 - 183 
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 23 455 
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -8 0 
6. Szállítói kötelezettség változása + -10 775 -7 536 
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -1 549 14 518 
8. Passzív időbeli elhatárolások változása + - 106 929 -62 028 
9. Vevőkövetelés változása + - 205 -2 187 
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + 3 161 -8 334 
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + -27 516 27 331 
12. Fizetett adó (nyereség után) - 143 0 
13. Fizetett osztalék, részesedés - 0 0 
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok) -7 136 -46 118 
14. Befektetett eszközök beszerzése - 7 265 46 118 
15. Befektetett eszközök eladása + 129 0 
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 

megszüntetése, beváltása + 0 0 
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 0 0 
18. Kapott osztalék, részesedés + 0 0 
III Finanszírozási cash flow (19-26. sorok) 0 293 267 
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele + 0 0 
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 

+ 0 0 
21. Hitel és kölcsön felvétele + 0 0 
22. Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 293 267 
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0 0 
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0 0 
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 0 0 
26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 0 
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) + 45 503 66 842 
27. Devizás pénzeszközök átértékelése + 0 0 
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) + 45 503 66 842 
 

3.7. Cash flow-kimutatás korrekciós tételei 
A cash flow-kimutatásban alkalmazott korrekciók (az adózás előtti eredményt illetően, illetőleg a 
mérlegsorok állományváltozásától eltérő összegek esetén) az alábbiak:  
 

1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben 
Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

Véglegesen kapott fejlesztési támogatás eredmény javára elszámolt összege (CF22->) -3 515 



-17- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 

Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

Véglegesen kapott működési támogatás eredmény javára elszámolt összege (CF22->, ->CF1a) - 252 257 
Egyéb korrekciós tétel (nyereség: -, veszteség: +) Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú 
lejáratú kötelezettség változása  - vagyonkezelt eszközök visszapótlási kötelezettségének 
elengedése -32 243 
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen - 288 015 
 

6. Szállítói kötelezettség változása korrekciói 
Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

Befektetett eszköz beszerzéséhez kapcsolódó szállító állomány változása (CF14->) -20 124 
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen -20 124 
MÉRLEG adatának változása (Szállítók) (M->) 12 588 
CASH-FLOW kimutatás adata a korrekciók után -7 536 
 

8. Passzív időbeli elhatárolások változása korrekciói 
Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

Tárgyévben véglegesen kapott fejlesztési célú pénzeszközökből elhatárolt bevétel (CF22->) -37 495 
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen -37 495 
MÉRLEG adatának változása (Passzív időbeli elhatárolások) (M->) -24 533 
CASH-FLOW kimutatás adata a korrekciók után -62 028 
 

9. Vevőkövetelés változása korrekciói 
Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

Elszámolt értékvesztés (-) és visszaírása (+) vevőkre (->CF3) 183 
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen 183 
MÉRLEG adatának változása (Vevők - Vevőktől kapott előlegek) (M->) 2 370 
CASH-FLOW kimutatás előjelhelyes adata a korrekciók után -2 187 
 

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása korrekciói 
Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

Átsorolás befektetett eszközzé (CF14->, CF16->) - 692 
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen - 692 
MÉRLEG adatának változása (m.n.s. Készletek, Követelések, Értékpapírok) (M->) 7 642 
CASH-FLOW kimutatás előjelhelyes adata a korrekciók után -8 334 
 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem 
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 
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4.2. Összehasonlíthatóság 
A Társaság mérlegében az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Tétel átsorolások 
A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az 
egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések 
miatt nem változott. 

Értékelési elvek változása 
Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain 
túl - nem változtak. 

4.3. A mérleg tagolása 
Összevont tételek a mérlegben 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt. 

Új tételek a mérlegben 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

Tételek továbbtagolása a mérlegben 
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt. 

Tételek elhagyása a mérlegben 
A mérlegben az előírt sémában arab számmal jelölt tételek közül azok, amelyeknél sem az előző évre, 
sem az előző évek módosításaként, sem a tárgyévre vonatkozóan adat nem szerepel, elhagyásra 
kerültek. 

4.4. Valós értéken történő értékelés bemutatása 
Piaci érték (jelenérték) meghatározása 
Tekintettel arra, hogy a Társaság a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt, így a piaci 
érték (jelenérték) meghatározásának módját nem határozta meg. 

4.5. Mérlegen kívüli tételek 
Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 
A Társaság pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - 
mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni 
nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek. 

4.6. Befektetett eszközök 
Bruttó érték alakulása 

Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 
átsorolás 

Záró 

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 29 024 0 0 0 29 024 
Vagyoni értékű jogok 18 674 224 77 0 18 821 
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Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 
átsorolás 

Záró 

Szellemi termékek 6 574 0 0 0 6 574 
Immateriális javak összesen 54 272 224 77 0 54 419 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok 8 842 501 26 871 0 0 8 869 372 
Műszaki berendezések, gépek, járművek 803 725 25 156 0 0 828 881 
Egyéb berendezések, felszerelések, 
járművek 89 423 13 154 398 0 102 179 
Beruházások, felújítások 152 361 66 242 65 405 -65 405 153 198 
Beruházásokra adott előlegek 0 692 0 0 692 
Tárgyi eszközök összesen 9 888 010 132 115 65 803 -65 405 9 954 322 
ebből: vagyonkezelt eszközök 3 355 183 0 0 0 3 355 183 

 
Halmozott értékcsökkenés alakulása 

Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 
átsorolás 

Záró 

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 29 024 0 0 0 29 024 
Vagyoni értékű jogok 18 035 643 77 0 18 601 
Szellemi termékek 6 574 0 0 0 6 574 
Immateriális javak összesen 53 633 643 77 0 54 199 
Ingatlanok és jogok 1 866 943 110 483 0 0 1 977 426 
Műszaki berendezések, gépek, járművek 598 541 11 161 0 0 609 702 
Egyéb berendezések, felszerelések, 
járművek 88 642 12 389 398 0 100 633 
Tárgyi eszközök összesen 2 554 126 134 033 398 0 2 687 761 
ebből: vagyonkezelt eszközök 469 724 32 243 0 0 501 967 

 
Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 

Mérlegtétel (1000HUF) Lineáris Degresszív Telj.arány Egyéb Összesen 

Vagyoni értékű jogok 491 0 0 152 643 
Immateriális javak összesen 491 0 0 152 643 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 110 483 0 0 0 110 483 
Műszaki berendezések, gépek, 
járművek 11 091 0 0 70 11 161 
Egyéb berendezések, felszerelések, 
járművek 443 0 0 11 946 12 389 
Tárgyi eszközök összesen 122 017 0 0 12 016 134 033 
ebből: vagyonkezelt eszközök 32 243 0 0 0 32 243 

 

Terven felüli értékcsökkenés 
A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem került 
sor. 

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása 
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. 
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Immateriális javak jelentős tételei 
A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

Tárgyi eszközök jelentős tételei 
A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 
azok - elnevezésének megfelelő – tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 891 946 
    ebből vagyonkezelt eszközök értéke 2 841 394 

 

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei 
A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek 
minősülő tétel nem szerepel. 

 
Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztései 
A Társaság mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés 
sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. 

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései 
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel 
nem rendelkezett. 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn. 

Befektetett eszközök egyéb sajátosságai 
A befektetett eszközök állománya az előző időszakhoz viszonyítva összesen 67.742 e Ft-tal csökkent. 
Az állományváltozás alakulása: 

Növekedés A befektetett eszközök növekedése összesen 66.242 e Ft, amelyből  

Tárgyévi beruházások 

- Múzeumi, kiállítási tárgyak, múzeum pedagógiai eszközök beszerzése, műtárgyak, kiállítási tárgyak 
restaurálásának értéke, múzeumi tér berendezési tárgyai      9.665 e Ft 
- Működési tárgyi eszköz beszerzés        6.254 e Ft 
- Rendezvények berendezési, kiszolgálói eszközei    10.092 e Ft 
- Működési célú jármű (kerti traktor) beszerzés     12.900 e Ft 
- Kastélyépületen végzett fejlesztések, kazáncsere, biztonságtechnikai, elektromos hálózat fejlesztés, 
felújítás         27.331 e Ft 
    Növekedés összesen        66.242 e Ft 

Tárgyévi beruházások forrásai 

- NKA pályázati támogatás            300 e Ft 
- Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlása          85 e Ft 
- Tárgyi adományok értéke         1.119 e Ft 
- Állami költségvetés - kiegészítő támogatás a Gödöllői Királyi Kastély üzemeltetéséhez és 
karbantartásához        39.591 e Ft 
- Saját árbevétel        25.147 e Ft 
Források összesen        66.242 e Ft 
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Csökkenés A befektetett eszközök tárgyévi csökkenése 

- Terv szerinti értékcsökkenési leírás    134.676 e Ft 

Egyéb növekedés  

- Tárgyi eszköz beszerzésre adott előleg          692 e Ft. 

A befektetett eszközökön belül jelentős tételt képvisel a vagyonkezelésbe átvett eszközök, ingatlanok 
értéke, a Gödöllői Grassalkovich-kastély és Kastélypark területek. A Társaság alapítása óta jelentős 
értékű fejlesztést hajtott végre az alapításkor használatba kapott épületegyüttes és park területeken, 
amely értékek a vagyonkezelési szerződés módosítását követően kerülhetnek vagyonkezelt eszközként 
a Társaság könyveiben. 

Vagyonkezelt eszközök könyv szerinti értéke mérlegtételenként 

Jogcím (1000HUF) Könyv szerinti érték 

Előző időszak Tárgyidőszak Változás 
Állami tulajdonú ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 2 873 637 2 841 394 -32 243 
Állami tulajdonú műszaki berendezések, gépek, járművek 11 822 11 822 0 
Vagyonkezelt eszközök összesen 2 885 459 2 853 216 -32 243 

 

4.7. Forgóeszközök 
Készletek értékvesztései 
A Társaság mérlegében a készletekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti 
évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. 

Készletek jelentős tételei 
A készletek értéke 32.636 e Ft, a nyitó 27.482 e Ft-hoz képest a növekedés 5.154 e Ft. 

A zárókészlet értékből 3.760 e Ft anyagkészlet beszerzésre adott előleg. Az árukészlet értéke a 
készletek értékén belül 69%, az értékesítés folyamatos. A készletekhez kapcsolódóan értékvesztés 
elszámolására nem került sor. 

Követelések alakulása 
A követelések záró értéke 36.052 e Ft, a nyitó 31.970 e Ft-hoz képest 4.082 e Ft a növekedés, amelyből 
a vevő követelés 1.594 e Ft, az egyéb követelések összege 2.488 e Ft-tal változott. 

A vevőkövetelés 20.288 e Ft összegéből 19.180 e Ft a mérlegkészítésig rendeződött. Az egyéb 
követelések normál működéshez kapcsolódnak. Értékvesztés elszámolására az éven túli követelések 
esetében került sor. 

 
Követelések értékelése 

Jogcím (1000HUF) Eredeti Könyvszerinti Tárgyidőszaki értékvesztés Halmozott 
 érték érték elszámolás visszaírás értékvesztés 

Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők) 22 645 21 882 183 0 763 
Egyéb követelések 14 186 14 170 0 0 16 
Követelések összesen 36 831 36 052 183 0 779 

 

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn. 
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Követelések jelentős tételei 
Egyéb követelés 

Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Munkavállalókkal szembeni követelés 348 330 
Költségvetéssel szembeni követelés 6 426 9 000 
Bankkártya, elektronikus utalványok - bankkal szembeni 
követelés 2 262 2 701 
Egyéb követelés 2 646 2 139 
Összesen 11 682 14 170 

 

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései 
A Társaság mérlegében a forgatási célú értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem 
az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. 

Pénzeszközök jelentős tételei 
A pénzeszközök záró állománya 176.060 e Ft, a nyitó 109.218 e Ft-hoz viszonyítva 66.842 e Ft a 
növekedés. A pénzeszközök záró állományából "kötött" célra felhasználható pénzeszköz, pl. támogatás 
maradványa, nem szerepel. 

4.8. Aktív időbeli elhatárolások 
 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 
Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Egyéb árbevétel, bevétel 192 40 
Mérlegkészítésig befolyt támogatások összege 27 192 0 
Összesen: 27 384 40 

 
Elhatárolt ráfordítások alakulása 

Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Biztosítási díj 658 635 
Bérleti díj 82 6 
Előfizetési díj 265 368 
Hirdetési díj 50 59 
Összesen: 1 055 1 068 

 

Halasztott ráfordítások 
A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a 
tárgyévben nem szerepelnek. 

4.9. Saját tőke 
Saját tőke elemeinek változása 
A saját tőke az adózott eredmény összegével változott. 
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Saját tőke alakulása 
Tőkeelem 1000HUF Előző 

időszak 
Tárgyidőszak Változás 

Jegyzett tőke 2 020 960 2 020 960   
Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0   
Tőketartalék 1 399 512 1 399 512   
Eredménytartalék -2 026 799 -1 956 188 70 611 
Lekötött tartalék 215 753 215 753   
Értékelési tartalék 0 0   
Adózott eredmény 70 611 10 996 -59 615 
Saját tőke összesen 1 680 037 1 691 033 10 996 

 

Jegyzett tőke alakulása 
A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. 

A Társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem 
közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el. 

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke 
A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz. 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke 
nem szerepel. 

Eredménytartalék 
Az eredménytartalék a 2017. évi adózott eredmény összegével változott. 

Lekötött tartalék jogcímei 
Lekötött tőketartalék és eredménytartalék 

 Tőke- Eredmény- 
Jogcím (1000HUF) tartalékból tartalékból 

Jogszabály alapján a vagyonkezelésbe kapott eszközök visszapótlási 
kötelezettségek fedezetére (2013.december 31-ig képzett) 0 215 753 
Összesen: 0 215 753 
 

Értékhelyesbítések alakulása 
A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése 
nincs. 

Tőkemegfelelés 
A Táraság fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget 
tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít. Saját tőke/jegyzett tőke arány: 83,67%. 

4.10. Céltartalékok 
Céltartalékok - várható kötelezettségekre 
A várható kötelezettségekre képzett céltartalék összege az előző évhez képest 455 e Ft-tal növekedett. 
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A céltartalék képzésének szükségességét a kastélylátogatást szervező utazási irodák között nyilvánosan 
meghirdetett, de szerződésben nem rögzített, hozott forgalomhoz kötött, tárgyidőszakban még nem 
érvényesített jutalék várható összegének fizetési kötelezettsége indokolja. 
 

Várható kötelezettségekre képzett céltartalékok 
Jogcím (1000HUF) Nyitó Céltartalék Záró 

  képzés felhasználás  

Peres kötelezettség 0 0 0 0 
Kiajánlás alapján még várható fizetési kötelezettség utazási 
irodák részére 657 500 45 1 112 
Összesen: 657 500 45 1 112 

 

Céltartalékok - jövőbeni költségekre 
A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem 
szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok - egyéb címen 
A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a 
körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

4.11. Kötelezettségek 
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 
Öt éven túli kötelezettségek összege vagyonkezelésbe kapott eszközökkel kapcsolatos kötelezettség. 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre 
A mérlegben a kincstári vagyon részét képező, szerződés alapján kezelésbe vett eszközök is 
szerepelnek, melyhez kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség került kimutatásra. 

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Társaság között létrejött vagyonkezelési szerződés határozatlan 
időre szól, kezelői jogot biztosít a Grassalkovich-kastély épület, és park területekre. 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény változásával, ezen jogszabály 27.§ (7), (8) bekezdése 
alapján a Társaság már nem kötelezett a vagyonkezelésbe átvett eszközök utáni visszapótlási 
kötelezettségre, a kötelezettségek összege a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegével arányosan az 
egyéb bevételekkel szemben csökkenthető. (2013-ig a Társaság lekötött tartalék képzésével tett eleget a 
hivatkozott jogszabály előírása szerinti visszapótlási kötelezettségének.) 

Az ingatlanok, egyedi eszközök vagyonkezeléséhez kapcsolódó kötelezettség értéke 2014-2018 
években összesen 161.216 e Ft-tal került csökkentésre, az erre az időszakra jutó értékcsökkenési 
leírással arányos összegben. 

A vagyonkezelési szerződés annak megkötése óta nem került módosításra sem a Gödöllői Királyi 
Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett és aktivált, sem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
által végzett beruházások értékével. 
 

Kincstári, önkormányzati vagyon kezelt eszközei 
Mérlegtétel (1000HUF) Kincstári 

eszközök 

MNV Zrt. vagyonkezelt ingatlanok, vagyoni értékű jogok 3 058 060 
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Mérlegtétel (1000HUF) Kincstári 
eszközök 

MNV Zrt. vagyonkezelt műszaki berendezések, gépek, járművek 11 822 
 

Kötelezettségek átsorolása 
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes 
törlesztése átsorolására nem került sor. 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 
A rövidlejáratú kötelezettségek értéke 125.752 e Ft, előző időszakhoz, 99.422 e Ft-hoz képest 26.330 e 
Ft-tal, ezen belül a szállítókkal szembeni kötelezettségek összege 12.588 e Ft-tal, az egyéb rövidlejáratú 
kötelezettségek összege 14.518 e Ft-tal növekedett, a vevőktől kapott előlegek összege 776 e Ft-tal 
csökkent. 

A szállítókkal szembeni kötelezettség 68.909 e Ft összegéből 12.000 e Ft egy magánszeméllyel 2013-
ban kötött adásvételi szerződéshez kapcsolódik, amelynek tárgya a "Farkas-archívum" gyűjtemény 
megvásárlása, 40.000 e Ft összegben. Szerződés szerint a vásárlás összegéből 2018. december 31-ig 
28.000 e Ft került kifizetésre, a fennmaradó 12.000 e Ft kiegyenlítésének ütemezése - 2019. április 30.-
2021. október 31-ig évente 4.000 e Ft. Az utolsó részlet kifizetési határideje 2021.október 31. A 
szállítói tartozások összegéből beruházáshoz a fenti tétellel együtt összesen 20.124 e Ft kapcsolódik. 

A szállítói kötelezettség összegéből a mérlegkészítés időpontjáig 51.831 e Ft kötelezettség rendeződött. 
A fennmaradó 17.078 e Ft-ból 12.000 e Ft a fentiekben említett adásvételi szerződés alapján szerződés 
szerint még esedékes részlet, a további 5.078 e Ft szállítói kötelezettség rendezése folyamatos. 

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek normál működéshez kapcsolódnak. 
 

Egyéb kötelezettségek 
 Jogcím 

(1000HUF) 
Előző időszak 

Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 17 041 21 408 
Költségvetéssel szembeni kötelezettség 16 410 21 531 
Teljesítési biztosíték 653 0 
Helyi iparűzési adó 0 3 776 
Egyéb kötelezettség 3 381 5 288 
Összesen 37 485 52 003 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn. 

4.12. Passzív időbeli elhatárolások 
 

Elhatárolt bevételek alakulása 
Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Következő időszakra járó árbevétel 618 314 
Összesen: 618 314 
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Visszahatárolt költségek, ráfordítások 
A kimutatott költségek, ráfordítások záró értéke tartalmazza a munkavállalók részére a 2018. évi üzleti 
évre járó teljesítményösztönző juttatás kifizethető összegét járulékokkal együtt. 

Kifizetés a fordulónapig nem történt. 
 

Visszahatárolt ráfordítások alakulása 
Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Teljesítményösztönző elhatárolt összege 13 443 15 397 
Egyéb költség, ráfordítás elhatárolt összege 3 380 6 330 
Összesen: 16 823 21 727 

 

Halasztott bevételek 
Halasztott bevételek alakulása 

Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Alapítóktól kapott támogatás   
- Környezetvédelmi Minisztérium közhasznú támogatás 3 752 3 669 
Költségvetésből kapott támogatás   
- 1998 évi költségvetési támogatásból fejlesztés 39 071 38 420 
- 1999 évi költségvetési támogatásból fejlesztés 105 199 103 455 
- 2008.évi költségvetési támogatásból fejlesztés 42 340 41 863 
- 2010.évi költségvetési támogatás/NFÜ kiemelt projekt 1. ütem  135 748 133 164 
- NEFMI 2011. évi EU elnökségi rendezvények biztosításához eszközök 
beszerzésére kapott támogatások 3 582 1 772 
- MNV Zrt. de minimis/20MFt támogatásból fejlesztés 13 479 12 898 
- MNV Zrt. de minimis/27,9MFt támogatásból fejlesztés 16 605 16 386 
- MNV Zrt. 2012. évi kulturális célú támogatásból fejlesztés 15 741 15 453 
- EMMI 2014. évi egyedi támogatásból fejlesztés 1 659 1 375 
- NGM rendelet/online pénztárgép beszerzésre kapott támogatás 591 591 
- 2018. évi kiegészítő támogatás a Gödöllői Királyi Kastély 
üzemeltetéséhez és karbantartásához   36 076 
Helyi önkormányzattól kapott támogatás   
- Gödöllő Város Önkormányzat 2001-2002 évi támogatásból fejlesztés 8 971 8 901 
- Gödöllő Város Önkormányzat kiemelt projekt II. ütem támogatásból 
fejlesztés 72 131 70 276 
Egyéb támogatás   
- Térítés nélkül kapott eszközök, adományok 57 485 57 198 
Pályázat útján elnyert támogatás   
- Fejlesztési célú támogatás - Európa Uniós pályázatok 1 770 706 1 735 015 
- Fejlesztési célú támogatás - Elkülönített alapok 329 319 325 477 
Architekton Rt. jóteljesítési bankgarancia 14 630  
Egyéb halasztott bevétel - fellelt készletek értéke 941 828 
Összesen: 2 631 950 2 602 817 
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Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 
A halasztott passzív időbeli elhatárolások mérlegsorból kivezetésre került a 2005. november 21-i 
igénybejelentéssel az Architekton Műemlékfelújító Rt.-vel szemben érvényesíthető, lehívott jóteljesítési 
bankgarancia összege, tekintettel az alábbiakra: 

2012-ben a beruházás kivitelezőjével szemben felszámolási eljárás indult. A garanciális munkákra 
fordítható bankgarancia fel nem használt összegére sem az Architekton Műemlékfelújító Rt., sem a 
Cash & Limes Zrt. felszámoló követelést nem nyújtott be. A kötelezettség a Társaság jogi 
szakértőjének véleménye alapján a Társaságtól nem követelhető. 

A Barokk színházat érintően a bankgaranciához kapcsolható munkálat az üzleti tervek alapján a 
jövőben nem tervezett. 

Passzív időbeli elhatárolások egyéb sajátosságai 
A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a halasztott bevételek képeznek jelentősnek 
minősülő tételeket, amelyek tételesen a fenti táblázatban bemutatásra kerültek. 

 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés csak nem jelentősnek 
minősülő hibát tárt fel, a hiba eredményre gyakorolt hatása a tárgyévi adatok között jelenik meg. 

5.2. Össze nem hasonlítható adatok 
A Társaság eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

5.3. Az eredménykimutatás tagolása 
Összevont tételek az eredménykimutatásban 
A Társaság az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a 
tárgyévben nem élt. 

Új tételek az eredménykimutatásban 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 
Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgy időszakban nem élt. 

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban 
Az eredménykimutatásban az előírt sémában arab számmal jelölt tételek közül azok, amelyeknél sem az 
előző évre, sem az előző évek módosításaként, sem a tárgyévre vonatkozóan adat nem szerepel, 
elhagyásra kerültek. 

5.4. Bevételek 
Bevételek alakulása 
A tárgyévi összes bevétel 952.382 e Ft, az előző évi bevételekhez, 837.743 e Ft-hoz képest a növekedés 
114.639 e Ft. A változás az árbevétel növekedésének illetve az egyéb bevételek csökkenésének az 
egyenlege, a bevételeken belüli arány az árbevétel felé tolódott el. 
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Bevételek alakulása és megoszlása 
Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 408 425 48.8 596 506 62.7 
Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 
Egyéb bevételek 429 286 51.2 355 704 37.3 
Pénzügyi műveletek bevételei 32 0.0 172 0.0 
Bevételek összesen 837 743 100.0 952 382 100.0 

 

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek 
A beszámolási időszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetőleg pénzügyi műveletek bevételeként 
elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak. 

Árbevétel tevékenységenként 
A 2018. évi árbevétel 596.506 e Ft, az előző időszak árbevételéhez, 408.425 e Ft-hoz képest 188.081 e 
Ft-tal nőtt. A jelentős növekedés alapvetően a hatvani fióktelep, Széchenyi Zsigmond Vadászati 
Múzeum üzemeltetési konstrukció váltás eredménye. Az előző időszaktól eltérően 2018. január 1-től a 
Vadászati Múzeum működtetésének fedezete - az elért árbevételen kívül - nem költségvetési támogatás, 
hanem az Országos Magyar Vadászkamarával megkötött szerződés alapján számlázott üzemeltetés díj. 

Az értékesítés nettó árbevételének alakulása telephelyenként a különböző tevékenységek, 
szolgáltatások szerint az alábbi: 

Árbevétel alakulása tevékenységenként 

Jogcím (1000HUF) 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

 - Múzeumi tevékenység 245 049 8 033 253 082 254 675 7 877 262 552 
 - Kulturális programok 5 918   5 918 9 131   9 131 
 - Egyéb múzeumi tevékenység 5 189 681 5 870 6 493 1 293 7 786 
 - Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum 
(fióktelep) üzemeltetési díjbevétel     0   158 000 158 000 

Közhasznú tevékenység árbevétele 256 156 8 714 264 870 270 299 167 170 437 469 
 - Kereskedelmi tevékenység 43 033 2 463 45 496 45 768 2 979 48 747 
 - Vendéglátás 20 803 1 877 22 680 17 150 184 17 334 
 - Ingatlan hasznosítás - bérleti díjak 10 896   10 896 11 640   11 640 
 - Rendezvényekhez köthető bérleti díjak 52 096 1 429 53 525 68 987 2 497 71 484 
 - Közvetített szolgáltatások 4 860 23 4 883 4 102 20 4 122 
 - Egyéb adóköteles árbevétel 4 602 1 473 6 075 4 871 839 5 710 
Vállalkozási tevékenység árbevétele 136 290 7 265 143 555 152 518 6 519 159 037 
Árbevétel összesen: 392 446 15 979 408 425 422 817 173 689 596 506 
 

Vendég létszám, látogatottság 

Jogcím (FŐ) 

Vendég 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Kiállítások látogatóinak száma 171 988 19 775 191 763 179 782 18 169 197 951 



-29- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 

Jogcím (FŐ) 

Vendég 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Múzeum pedagógiai foglalkozások, 
közművelődési programok résztvevőinek 
száma 

5 686 3 047 8 733 6 578 3 000 9 578 

Egyéb múzeumi területek látogatói száma 4 897 2 159 7 056 4 493 930 5 423 
Kulturális programok résztvevőinek száma 9 111   9 111 31 616   31 616 
Családi programok résztvevőinek száma 19 787 0 19 787 16 662   16 662 
Vállalkozási rendezvények résztvevőinek 
száma 12 570 1 962 14 532 10 151 870 11 021 

Összesen: 224 039 26 943 250 982 249 282 22 969 272 251 
Vállalkozási rendezvények száma 102 24 126 96 15 111 
 

Kiállítások látogatóinak száma 
Jogcím (FŐ) Vendég 

  Előző időszak Tárgyidőszak 

  
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Fizető látogatók száma 157 545 11 617 169 162 169 325 10 150 179 475 
Térítés nélküli, ingyenes látogatók 14 443 8 158 22 601 10 457 8 019 18 476 
Összesen: 171 988 19 775 191 763 179 782 18 169 197 951 
 

Export árbevétel bemutatása 
A Társaság a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített. 

Végleges jelleggel kapott támogatások 
Kiemelt tételek: 
A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
az "Múzeumi, kulturális, műemlékvédelmi tevékenység, múzeum és egyéb kapcsolódó területek 
üzemeltetése, működtetése" tárgyban 2018. évre 157.728 e Ft támogatást folyósított a Társaság számára 
2018. május 25-i jóváírással. 2017. évre 246.500 e Ft működési támogatás kapott a Társaság, amely a 
fióktelep, Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum működési támogatását is magába foglalta. 

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
az "1923/2017. (XII.8.) Kormányhatározathoz kapcsolódó 2018. évi bérrendezés" tárgyban 2018. évre 
61.649 e Ft támogatást biztosított a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. számára, 2018. 
május 25-i jóváírással. A támogatás célja: az előírt minimálbér-emeléshez és garantált bérminimum 
emeléshez, másrészt a kötelező emelések hatására az esetlegesen "összetorlódó" bérek okozta feszültség 
enyhítéséhez szükséges forrás biztosítása 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakra, az 
1923/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján. 

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
70.237 e Ft kiegészítő támogatást folyósított a Gödöllői Királyi Kastély üzemeltetéséhez és 
karbantartásához 2018. február 2-i jóváírással. A kapott támogatásból működési kiadásokra 30.646 e Ft, 
fejlesztés kiadásokra 39.591 e Ft volt elszámolható. 

Támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő 
támogatások főbb jellemzőit - külön bemutatva a felhasználást jogcímenként és évente - mutatja be az 
alábbi táblázat.  
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Támogatás (1000HUF) Kapott Felhasználás Rendelkezésre 

  összeg korábbi tárgyidőszaki álló összeg 

Központi költségvetési támogatás 290 052 0 290 052 0 
Tárgyévi működési támogatás 157 728   157 728 0 
1923/2017. (XII.8.) Kormányhatározathoz kapcsolódó 
2018. évi bérrendezés 61 649   61 649 0 

Kiegészítő támogatás a Gödöllői Királyi Kastély 
üzemeltetéséhez és karbantartásához 70 237   70 237 0 

Pest Megyei Kormányhivatal - foglalkoztatás támogatása 220   220 0 

Pest Megyei Kormányhivatal - foglalkoztatás támogatása 133   133 0 

Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlása 85   85 0 
Önkormányzati támogatás 1 700 0 1 700 0 
Gödöllő Város Önkormányzata -„Terítéken a fehér 
arany” címmel időszaki kiállítás megrendezésére 1 500   1 500 0 

Gödöllő Város Önkormányzata - múzeumi tevékenység 
díjazása 200   200 0 

Elkülönített alapok - pályázati támogatások 410 0 410 0 
NKA - A Farkas Archívumhoz tartozó kéziratos levelek 
és táviratok restaurálására 300   300 0 

SZNM - Múzeumok Őszi Fesztiválja Gödöllői Királyi 
Kastély (közvetített szolgáltatásként ÁFA nélkül) 60   60 0 

SZNM - Múzeumok Őszi Fesztiválja Vadászati Múzeum 
(közvetített szolgáltatásként ÁFA nélkül) 50   50 0 

Magánszemélyek pénzadománya 96 0 96 0 
Pénzadomány - Gödöllő 96   96 0 
Pénzadomány - Hatvan       0 
Magánszemélyek tárgyi adománya 1 119 0 1 119 0 
Tárgyi adomány - Gödöllő 509   509 0 
Tárgyi adomány - Hatvan 610   610 0 
Összesen: 293 377 0 293 377 0 

 

Visszatérítendő kapott támogatások 
A Társaság támogatási program keretében a beszámolási időszakban visszatérítendő (kötelezettségként 
kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem 
nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el. 

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk 
A kapott támogatásokkal kapcsolatban további információk a Közhasznúsági mellékletben kerülnek 
bemutatásra. 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 
A beszámolási időszakban aktivált saját teljesítmény nem került elszámolásra. 

Egyéb bevételek jelentős tételei 
A tárgyévben elszámolt egyéb bevételek főként költségvetési támogatásokból és egyéb, működéshez 
kapcsolódó bevételből, valamint számviteli elszámolásból erednek. 
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Az egyéb bevételek 355.704 e Ft összege az előző időszak 429.286 e Ft egyéb bevételekhez képest 
73.582 e Ft-tal csökkent. 

A változásból a kapott támogatások tárgyévben egyéb bevételként elszámolható összegének változása 
88.644 e Ft csökkenés, ebből a működési célra fordítható támogatások összege 50.502 e Ft-tal, az előző 
időszakokban fejlesztési célra kapott támogatások passzív időbeli elhatárolásából feloldható rész 38.142 
e Ft-tal csökkent. 

Az egyéb bevételek összegében a támogatásokon felül további jelentős tételt, 32.243 e Ft-ot, a 
vagyonkezelésbe átvett eszközök kötelezettségként kimutatott értékének tárgyévi elszámolása teszi ki, 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény előírásával összhangban. Az előző időszakhoz képest 
változás ennek összegében nincs. (Ezen jogszabály 27.§ (7), (8) bekezdése alapján a Társaság nem 
kötelezett a vagyonkezelésbe átvett eszközök után visszapótlási kötelezettségre, a kötelezettségek 
összege a tárgyévi értékcsökkenési leírás mértékével arányosan az egyéb bevételekkel szemben 
csökkenthető. (Jogszabály alapján 2013-ig a Társaság lekötött tartalék képzésével tett eleget a 
hivatkozott jogszabály előírása szerinti visszapótlási kötelezettségének, ezen a címen rendkívüli bevétel 
nem keletkezett.) Ezen a jogcímen elszámolt egyéb bevétel összege előző időszakhoz képest nem 
változott.) 

Az egyéb bevételeken belül jelentős tétel a Barokk Színház felújításához kapcsolódó, 2005-ben lehívott 
jóteljesítési bankgarancia elszámolt összege. 

Az egyéb bevételek telephelyenként, főbb jogcímenként az alábbiak szerint alakultak: 

Egyéb bevételek alakulása 

Jogcím (1000HUF) 

Bevételek 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Központi költségvetési támogatás 156 007 141 097 297 104 250 461 0 250 461 
Tárgyévi működési támogatás 134 299 112 201 246 500 157 728   157 728 
1923/2017. (XII.8.) Korm.határozat alapján 
bérrendezés 18 920 8 012 26 932 61 649   61 649 

2016. évi működési támogatás áthúzódó 
maradványa   20 884 20 884     0 
Egyedi költségvetési támogatás (RKI) 2015. 
évi folyósítással 1 698   1 698     0 

Kiegészítő támogatás a Gödöllői Királyi 
Kastély üzemeltetéséhez és karbantartásához     0 30 646   30 646 

Pest Megyei Kormányhivatal - foglalkoztatás 
támogatása 1 054   1 054 353   353 
Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% 
felajánlása 36   36 85   85 

Helyi Önkormányzattól kapott támogatás 2 000 0 2 000 1 700 0 1 700 
Gödöllő Város Önkormányzata - időszaki 
kiállítás megrendezésének támogatása 2 000   2 000 1 500   1 500 

Gödöllő Város Önkormányzata - múzeumi 
tevékenység díjazása     0 200   200 

Pályázatok elkülönített alapoktól (NKA) 1 500   1 500     0 
Magánszemélyek pénzadománya 2 119 36 2 155 96   96 
Fejlesztésre kapott támogatások - 
halasztott bevétel 93 542 0 93 542 55 400 0 55 400 

Alapítóktól kapott támogatás 83   83 83   83 
Költségvetésből kapott támogatások 17 044 0 17 044 12 153 0 12 153 
Pályázatok - Európai Uniós 67 268 0 67 268 35 691 0 35 691 
Pályázatok - elkülönített állami pénzalapok 4 155 0 4 155 4 142 0 4 142 
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Jogcím (1000HUF) 

Bevételek 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Helyi önkormányzattól kapott támogatások 3 460 0 3 460 1 925 0 1 925 
Egyéb támogatások (tárgyi adomány) 1 532 0 1 532 1 406 0 1 406 
Céltartalék feloldás 80   80 45   45 
Tárgyi eszköz értékesítés kivezetési értéke 129   129     0 
Visszapótlási kötelezettség elszámolása 32 243   32 243 32 243   32 243 
Jóteljesítési bankgarancia elszámolása     0 14 630   14 630 
Egyéb működési bevétel 489 44 533 926 203 1 129 
Összesen 288 109 141 177 429 286 355 501 203 355 704 
 

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei 
Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában jelentősnek 
minősülő tétel nem szerepel, a bevétel külföldi pénznemben történt követelés/kötelezettség árfolyam 
elszámolásából, illetve valutakészlet forintra történő átváltásából eredő árfolyam különbözethez 
kapcsolódik. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 
A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő 
tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: 
 

Bevétel jellege (1000HUF) Összeg 

Elengedett visszapótlási kötelezettség vagyonkezelt eszközökhöz kapcsolódóan 32 243 
 

5.5. Ráfordítások 
Ráfordítások alakulása 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 
Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 234 691 30.6 330 865 35.2 
Személyi jellegű ráfordítások 371 377 48.4 462 435 49.1 
Értékcsökkenési leírás 158 068 20.6 134 676 14.3 
Egyéb ráfordítások 1 982 0.3 12 672 1.3 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 871 0.1 738 0.1 
Ráfordítások összesen 766 989 100.0 941 386 100.0 

 
A tárgyévi ráfordítások összege 941.386 e Ft, a 143 e Ft társasági adófizetési kötelezettséget is 
tartalmazó előző évi ráfordítások, 767.132 e Ft-hoz képest a növekedés 174.254 e Ft. 

A növekedésből a gödöllői Királyi Kastélyt 169.584 e Ft, a hatvani Vadászati Múzeumot 4.670 e Ft 
költségnövekedés terheli. 
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A változás a ráfordítás kategóriákon belül az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások 
tekintetében a legjelentősebb, a költségnövekedés 55%, illetve 52%-át tesz ki. 

Az anyagjellegű ráfordítások összesen 41%-os költségnövekedésének fedezete a gödöllői Királyi 
Kastélyt érintően a tárgyévben üzemeltetésre, karbantartásra kapott működési és kiegészítő 
támogatások. 

A személyi jellegű ráfordítások tekintetében a 25%-os költségnövekedés a jogszabályi előírás szerinti 
béremelés, illetve ezen béremelést magával vonzó bérfeszültség elkerülése érdekében történő bérszint 
emelés eredménye. 

A Társaság alakulása óta a 2017-s üzleti év volt az első év, hogy a vállalkozási tevékenység után 
társasági adó fizetési kötelezettség keletkezett. A 2017. évi eredmény után fizetett társasági adó összege 
ugyan nem volt jelentős, 143 e Ft, de az adófizetési kötelezettség magával vonzotta, hogy a Társaság 
elveszítette adófizetési mentességét a helyi iparűzési adó tekintetében. A 2018-as évre jutóan Gödöllő 
Város Önkormányzata felé 7.439 e Ft, Hatvan Város Önkormányzata felé 2.191 e Ft iparűzési adó 
fizetési kötelezettség keletkezett. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének hatására az egyéb 
ráfordítások összege előző évhez képest több mint hatszorosára növekedett. 

 
Ráfordítások alakulása telephelyenként 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Anyagjellegű ráfordítások 177 546 57 145 234 691 288 721 42 144 330 865 

Személyi jellegű ráfordítások 277 648 93 729 371 377 352 130 110 305 462 435 
Értékcsökkenési leírás 157 765 303 158 068 133 388 1 288 134 676 
Egyéb ráfordítások 1 775 207 1 982 10 343 2 329 12 672 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 871   871 738 0 738 
Ráfordítások összesen 615 605 151 384 766 989 785 320 156 066 941 386 
Adófizetési kötelezettség 131 12 143     0 
Összes ráfordítás 615 736 151 396 767 132 785 320 156 066 941 386 

 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 
Az anyagjellegű ráfordítások összege 330.865 e Ft, 96.174 e Ft-tal magasabb az előző időszak 
anyagjellegű ráfordításainak (234.691 e Ft) összegénél. A változást a gödöllői Királyi Kastélyt érintő 
111.175 e Ft költségnövekedés, illetve a hatvani Vadászati Múzeum üzemeltetését érintő 15.001 e Ft 
költség csökkenés egyenlege adja. 

Anyagköltség 

Az anyagköltségen belül jelentősebben a közüzemi költségek növekedtek és többet költött a Társaság 
működési kiadásokra, jellemzően karbantartási és egyéb működési anyagokra. 

Igénybevett szolgáltatások 

Az igénybevett szolgáltatások értéke 84.568 e Ft-tal növekedtek előző évez képest, ami a gödöllői 
Királyi Kastély tekintetében 98.224 e Ft növekedés, illetve a hatvani Vadászati Múzeum tekintetében 
13.656 e Ft költség csökkenés egyenlege.  

A gödöllői Királyi Kastély tekintetében a 36.118 e Ft többlet karbantartási költség mutatható ki, amire 
az árbevételen felül jelentős összegben a tárgyévi működési és kiegészítő támogatás adott fedezetet. A 
karbantartáson kívül többet fordított a Társaság kulturális rendezvények előadói díjaira, kiállítás 
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kivitelezési költéseire, marketing költségre, és az árbevételi, látogatói forgalom növekedésével 
magasabb költséggel járt külsős munkaerő igénybevétele (diák és nyugdíjas szövetkezet). 

A hatvani Vadászati Múzeum tekintetében 12.499 e Ft-tal többet fordított a Társaság karbantartásra. A 
múzeum üzemeltetési konstrukciójának 2018-tól történt módosítása miatt fizetett bérleti díj nem merült 
fel, ezen a soron 30.000 e Ft költségmegtakarítás jelentkezik. 

Eladott áruk beszerzési értéke - Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

Az eladott áruk beszerzési értéke, valamint az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke az árbevétellel 
arányosan alakult. 

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
tartalma és összegei az alábbiak: 

Anyagjellegű ráfordítások alakulása főbb jogcímenként 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Anyagköltség 34 925 13 290 48 215 47 912 13 073 60 985 
 Közüzemi díjak 25 562 12 321 37 883 31 945 11 285 43 230 
 Marketing és szóróanyag, szakmai kiadványok 1 188 26 1 214 1 768 204 1 972 

 Üzemeltetési anyagok - műszaki karbantartó 
anyagok, tisztítószer, irodaszer, üzemanyag stb. 6 651 802 7 453 11 509 1 542 13 051 

 Szakmai anyagok - kiállítás installáció, 
múzeumpedagógia, egyéb szakmai anyag 1 524 141 1 665 2 690 42 2 732 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 84 981 40 746 125 727 183 205 27 090 210 295 
 Szakértői díjak (műszaki, kulturális, jogi 
szakértés, szolgáltatás) 10 834 1 070 11 904 14 304 4 958 19 262 

 Könyvvizsgálat, belső ellenőr 4 573   4 573 6 315   6 315 
Bérleti díjak 2 397 35 2 432 6 074 40 6 114 
Bérleti díjak - Vadászati Múzeum Hatvan, 
bérleti szerződés alapján    30 000 30 000     0 

 Marketing és PR költségek  4 911 529 5 440 15 216 1 035 16 251 
 Karbantartás 17 497 6 486 23 983 53 615 18 985 72 600 
 Kulturális, múzeumi rendezvények szakmai 
szolgáltatásai (pl. előadóművészek), egyéb 
szolgáltatás 

13 779 570 14 349 29 118 208 29 326 

 Restaurálás, kiállítás kivitelezés költsége 3 142 800 3 942 7 196   7 196 

 Diák és nyugdíjas szövetkezet 5 206   5 206 8 883   8 883 
Szervezők részére fizetett jutalék  8 597   8 597 10 629   10 629 
 Egyéb igénybevett szolgáltatások (posta, telefon 
stb.) 14 045 1 256 15 301 31 855 1 864 33 719 

Egyéb szolgáltatások értéke 9 117 140 9 257 11 090 260 11 350 
Bankköltség 4 367   4 367 5 145   5 145 
Biztosítási díj 2 424 140 2 564 3 597 60 3 657 
Egyéb szolgáltatások értéke (tagdíjak, hatósági 
díjak) 2 326   2 326 2 348 200 2 548 

Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 43 938 2 946 46 884 42 958 1 619 44 577 
Közvetített szolgáltatások beszerzési értéke  4 585 23 4 608 3 556 102 3 658 
Anyagjellegű ráfordítások 177 546 57 145 234 691 288 721 42 144 330 865 
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Karbantartási kiadások alakulása 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Irodagépek javítása, karbantartása 1 071 6 1 077 1 411 71 1 482 
Rendezvénytechnika, vendéglátói gépek 
karbantartása, javítása 56 39 95 705   705 

Gépkocsik, járművek javítása, karbantartása 871   871 945   945 

Épület karbantartás 204 30 234 15 520 628 16 148 

Kastélypark, udvari területek karbantartása 8 625 2 142 10 767 11 989 1 641 13 630 

Műszaki berendezések, gépek tervszerű és eseti 
karbantartása 6 670 4 269 10 939 23 045 16 645 39 690 

Karbantartási ráfordítások összesen 17 497 6 486 23 983 53 615 18 985 72 600 

 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 
A tárgyévi ráfordítás 462.435 e Ft, az előző időszaki ráfordítás 371.377 e Ft, a növekedés 91.058 e Ft. 
A változásból 74.482 e Ft a gödöllői Királyi Kastély üzemeltetéséhez, 16.576 e Ft a hatvani Vadászati 
Múzeum üzemeltetéséhez kapcsolódik. 

A ráfordítások összegén belül a bérköltség növekedése 71.899 e Ft, 26%. A Társaság végrehajtotta a 
jogszabályi változások által előírt minimálbér illetve garantált bérminimum szintre emelését és ennek 
hatásaként kialakuló bérfeszültség enyhítésére is történt béremelés. A jogszabályi béremeléseken felül 
átlag 16% béremelés történt. A gödöllői Királyi Kastély tekintetében a béremelésre 61.649 e Ft erejéig 
az 1923/2017. (XII.8.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás adott fedezetet. 

A 2018. évi statisztikai átlaglétszám 120 fő, a 2017. évi átlaglétszámhoz képest 1 fővel növekedett. 

A munkavállalók számára a 2017-es üzleti év teljesítményéhez kötött, a 2017. évi beszámolóban a 
számviteli törvény alapján elhatárolt teljesítményösztönző juttatás elszámolása és kifizetése 2018. július 
hónapban megtörtént, de az időbeli elhatárolás miatt ez költségként nem jelenik meg a tárgyidőszakban. 

A 2018. évi bérköltség összegét növeli a 2018. évi üzleti tervben jóváhagyott teljesítményösztönző 
összege, 12.725 e Ft összegben. A kifizetés 2019-ben tervezett, az elszámolás az előző időszakokkal 
azonos módon az időbeli elhatárolásokkal szemben kerül kimutatásra. 

Megbízásos jogviszonyban múzeumi tárlatvezetők 8 fő 26 alkalommal kisegítő jelleggel segítették az 
alkalmazotti tárlatvezetők munkáját. Szakmai előadói tevékenységre 8 fő 8 alkalommal került 
megbízási jogviszonyban alkalmazásra. Egyszerűsített jogviszonnyal 1 fő 4 napra került alkalmazásra. 
Árusításra készített kiadványhoz kapcsolódóan 2 fő részére került kifizetésre vagyonjogi díj. 

A Felügyelő Bizottság létszáma a fordulónapon 1 fő elnök és 4 fő tag, díjazásuk 110 e Ft/fő/hó. 

A Felügyelő Bizottság részére kifizetett tiszteletdíj jelentősebb növekedését az okozza, hogy a 
tiszteletdíj összege 2017. októberben került emelésre, illetve tárgyév szeptemberétől a Bizottság teljes 
létszámban felvette tiszteletdíját. 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 

A személyi jellegű egyéb kifizetések összege tartalmazza a munkavállalók részére béren kívüli, illetve 
egyéb juttatásként az üzleti tervben jóváhagyott készpénzjuttatást 100 e Ft/fő/év erejéig, ajándék 
utalvány 5 e Ft/fő/hó juttatását, iskolakezdési támogatást gyermekenként 33.300 Ft összegben, ruházati 
utalvány 25 e Ft/fő juttatást, valamint a munkába járás utazási költségtérítését az állandó alkalmazottak 
számára. 
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A szokásostól eltérő kifizetés a tárgy évben nem történt. 

Személyi jellegű ráfordítások alakulása 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Bérköltség 201 690 69 488 271 178 259 674 83 403 343 077 
Személyi jellegű kifizetések 27 799 9 381 37 180 35 291 10 615 45 906 
Bérjárulékok 48 159 14 860 63 019 57 165 16 287 73 452 
Személyi jellegű ráfordítások 277 648 93 729 371 377 352 130 110 305 462 435 
Statisztikai átlaglétszám 85 34 119 86 34 120 

 

Költségek költségnemenként 
Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása 

Költségnem Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 234 691 30.7 330 865 35.7 
Személyi jellegű ráfordítások 371 377 48.6 462 435 49.8 
Értékcsökkenési leírás 158 068 20.7 134 676 14.5 
Költségnemek összesen 764 136 100.0 927 976 100.0 

 

Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei 
Az igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei főbb jogcímenként, telephelyenként az anyagjellegű 
ráfordítások pontban bemutatásra kerültek. 

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 
A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra. 

Értékcsökkenési leírás 
Az előző évi, 158.068 e Ft értékcsökkenési leíráshoz képest 23.392e Ft-tal kevesebb, 134.676 e Ft 
értékcsökkenési leírást számolt el a Társaság az aktivált eszközök után. Az eszközök elhasználódtak, 
jelentős volumenű új eszköz beszerzésére forrás hiányában nem került sor. 

A vagyonkezelésbe átvett ingatlanok után elszámolt értékcsökkenési leírás összege 32.243 e Ft volt, a 
vonatkozó jogszabályok alapján visszapótlási kötelezettsége a Társaságnak nincs. 

Értékcsökkenés alakulása telephelyenként 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Saját tulajdonú eszközök után elszámolt 125 522 303 125 825 101 145 1 288 102 433 

Vagyonkezelt eszközök után elszámolt 32 243   32 243 32 243   32 243 
Ráfordítások összesen 157 765 303 158 068 133 388 1 288 134 676 
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Egyéb ráfordítások jelentős tételei 
Az egyéb ráfordítások összege 12.672 e Ft, előző időszakhoz, 1.982 e Ft-hoz képest 10.690 e Ft a 
növekedés. 

Kiemelendő tétel a helyi iparűzési adó 9.630 e Ft összege, amelyből a gödöllői Királyi Kastély 
működéséhez 7.439 e Ft, a hatvani Vadászati Múzeum működéséhez 2.191 e Ft kapcsolódik. 

Az egyéb ráfordításokon belüli további tételek normál működéshez kapcsolódnak. 

Egyéb ráfordítások alakulása telephelyenként 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Késedelmi kamat 16 5 21 25 3 28 

Behajtási költségátalány (Ptk. szerint) 24   24 13   13 
Céltartalék képzés 103   103 500   500 
Adók 631   631 1 551   1 551 
Iparűzési adó     0 7 439 2 191 9 630 
Elszámolt értékvesztés 1   1 183   183 
Egyéb működési ráfordítás 1 000 202 1 202 632 135 767 
Ráfordítások összesen 1 775 207 1 982 10 343 2 329 12 672 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei 
Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel, a ráfordítás külföldi pénznemben történt 
követelés/kötelezettség árfolyam elszámolásából, illetve valutakészlet forintra történő átváltásából 
eredő árfolyam különbözethez kapcsolódik. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások 
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, a fentiekben már bemutatott tételeken kívül kivételes nagyságú 
vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra. 

Ráfordítások egyéb sajátosságai 
A közhasznú-vállalkozási tevékenységek eredményességét a vállalkozási és a közhasznú tevékenység 
végzése során a tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült és tételesen elkülöníthető 
ráfordításokon kívül a bevétel arányában "osztandó" - közvetett - költségek is (közüzemi díjak, 
értékcsökkenési leírás, adminisztráció, ügyvezetés költségei) befolyásolják. 

5.6. Adófizetési kötelezettség 
Társasági adó megállapítása 
A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint 
került sor. 

Adóalap módosító tételek 
A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be az alábbi adatok: 
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Adózás előtti eredményt csökkentő tételek 
Módosító tétel (1000HUF) Összeg 

Szvt. szerint bevételként elszámolt céltartalék-feloldás 45 
Tao. tv. szerinti tárgyévi értékcsökkenés 187 767 
Bevételként elszámolt, nem realizált devizás árfolyamnyereség nem fedezett tartós tételekre 3 
Behajthatatlanként leírt követelések korábbi növelő nyilvántartott értékvesztése 10 
365 napon túli követelések 20%-a, legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés erejéig (Tao. szerint 
behajthatatlan) 116 
Összesen: 187 941 

 
Adózás előtti eredményt növelő tételek 
Módosító tétel (1000HUF) Összeg 

Szvt. szerint ráfordításként elszámolt növelő céltartalék 500 
Szvt. szerint elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 134 676 
Szvt. szerint követelésekre elszámolt tárgyévi értékvesztés 183 
Egyszerűsített foglalkoztatásnál minimálbér kétszerese feletti kifizetés 64 
Követelésekből: elévült, bíróságon nem érvényesíthető követelések 10 
Összesen: 135 433 

 

Adóalap módosító tételek jövőbeni hatása 
Az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentő összegek nem 
átmeneti jellegűek, jövőbeni hatásuk nincs. 

Jelentős egyéb és pénzügyi bevételek és ráfordítások hatása az adóalapra 
A tárgyidőszakban elszámolt egyéb bevételek és ráfordítások, valamint pénzügyi műveletek bevételei 
és ráfordításai között jelentős, a társasági adóra számszerűsített hatást gyakorló tételek nem voltak. 

Adófizetési kötelezettség változása 
A Társaság alakulása óta a 2008-as és 2017-es üzleti év kivételével veszteséges adózás előtti 
eredménnyel zárta az éveket. Az adóalap növelő illetve csökkentő tételek hatására 2008-ban negatív 
maradt, de 2017-ben már 143 e Ft társasági adó fizetési kötelezettség. 

Tárgy évre vonatkozóan a pozitív adózás előtti eredményhez számított társasági adó alap a növelő 
illetve csökkentő tételek hatására negatív összegbe fordult át, így adófizetési kötelezettség nem 
keletkezik. 

5.7. Eredmény 
Döntés az eredmény felhasználásáról (osztalék jóváhagyásáról) 
Tárgyévben 10.996 e Ft adózott eredmény keletkezett. 

A Társasági szerződés 9. pontja alapján a Társaság a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, 
azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, így a tárgyévi adózott 
eredmény az eredménytartalékba kerül. 

Az eredményhez kapcsolódó egyéb sajátosságok 
Az eredménykimutatás eredménykategóriánként tartalmazza az alaptevékenység és a vállalkozási 
tevékenység eredményét. 
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Az adózott eredmény 10.996 e Ft nyereség, az előző évi adózott eredményhez, 70.611 e Ft nyereséghez 
képest 59.615 e Ft-tal csökkent, amiből a közhasznú tevékenység csökkenése 57.839 e Ft, a vállalkozási 
tevékenység csökkenése 1.776 e Ft. Adózott eredmény alakulása: 

Adózott eredmény alakulása tevékenységek szerint 

Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak Változás 

Közhasznú tevékenység eredménye 54 566  -3 273  -57 839  

Vállalkozási tevékenység eredménye 16 188  14 269  -1 919  

Adózott eredmény összesen 70 754  10 996  -59 758  
Adófizetési kötelezettség - vállalkozási tevékenység 143    -143  

Adózott eredmény összesen 70 611  10 996  -59 615  

Közhasznú tevékenység adózott eredményének alakulása 
Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak Változás 

Közhasznú tevékenység közvetlen bevétele 687 135  785 116  97 981  

Közhasznú tevékenység közvetlen ráfordítása 421 019  538 734  117 715  

Közhasznú tevékenység közvetlen eredménye 266 116  246 382  -19 734  
Közhasznú tevékenység közvetett bevétele 26  142  116  

Közhasznú tevékenység közvetett ráfordítása 211 576  249 797  38 221  

Közhasznú tevékenység közvetett eredménye -211 550  -249 655  -38 105  
Közhasznú tevékenység adózás előtti eredménye 54 566  -3 273  -57 839  
Adófizetési kötelezettség     0  

Közhasznú tevékenység adózott eredménye 54 566  -3 273  -57 839  

Vállalkozási tevékenység adózott eredményének alakulása 
Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak Változás 

Vállalkozási tevékenység közvetlen bevétele 150 576  167 094  16 518  
Vállalkozási tevékenység közvetlen ráfordítása 88 173  99 691  11 518  
Vállalkozási tevékenység közvetlen eredménye 62 403  67 403  5 000  
Vállalkozási tevékenység közvetett bevétele 6  30  24  
Vállalkozási tevékenység közvetett ráfordítása 46 221  53 164  6 943  
Vállalkozási tevékenység közvetett eredménye -46 215  -53 134  -6 919  
Vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye 16 188  14 269  -1 919  
Adófizetési kötelezettség 143    -143  

Vállalkozási tevékenység adózott eredménye 16 045  14 269  -1 776  

Adózott eredmény alakulása telephelyenként 

Jogcím (1000HUF) 

Eredmény 
Előző időszak Tárgy időszak  

Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Bevételek összesen 680 587  157 156  837 743  778 490  173 892  952 382  
Ráfordítások összesen 615 605  151 384  766 989  785 320  156 066  941 386  
Adózás előtti eredmény  64 982  5 772  70 754  -6 830  17 826  10 996  
Adófizetési kötelezettség 131  12  143  0  0  0  
Adózott eredmény  64 851  5 760  70 611  -6 830  17 826  10 996  
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6. Tájékoztató adatok 

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások 
Vezető tisztségviselők munkadíja 
A vezető tisztségviselők, ügyvezető igazgató, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az alábbi 
juttatásban részesültek: 

Ügyvezető igazgató - munkabér, 
- béren kívüli juttatás - készpénzjuttatás, 
- ajándékutalvány, 
- iskolakezdési utalvány, 
- kiküldetés költségtérítése (napidíj, utazás) kiküldetési rendelvény alapján, 
- cégtelefon 
- gépkocsi használat 

A készpénz (béren kívüli) juttatás, ajándék utalvány és az iskolakezdési támogatás mértéke egyező a 
Társaság alkalmazottainak e célra adott juttatások mértékével. Az ügyvezető igazgató részére prémium 
és egyéb bérjellegű kifizetés nem történt. 

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 110 e Ft/fő/hó. 
 

Vezető tisztségviselők járandóságai 
Vezető tisztségviselők (1000HUF) Munkabér 

összege 
Más 

járandóság 
Összesen 

Ügyvezető 9 535 447 9 982 
Felügyelő Bizottsági tagok 0 5 650 5 650 
Összesen: 9 535 6 097 15 632 

 

Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái 
A Társaság a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére előleget, kölcsönt nem folyósított, ilyen 
visszafizetésre, és nevükben garancia vállalására nem került sor. 

Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek 
A korábbi vezető tisztségviselőkkel, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival szemben semmiféle 
nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. 

Könyvvizsgáló által felszámított díjak 
A 2018. évi beszámoló hitelesítéséért 960 e Ft könyvvizsgálati díj illeti a TADÁSZ Gazdasági 
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot. 

Kifizetés a beszámoló könyvvizsgálatát tartalmazó könyvvizsgálói jelentés átadását követően, 2019-ben 
esedékes, a megbízási díj a költségek között elhatárolásként szerepel. 

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan egyéb más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem 
nyújtott.  

 

6.2. Bér- és létszámadatok 
Létszámadatok 
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámának alakulását mutatja be 
állománycsoportonként az alábbi táblázat: 
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Átlagos létszám alakulása állománycsoportonként 

Állomány csoport 

FŐ 
Előző időszak Tárgy időszak  

Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Ügyvezetés 1   1 1   1 
Közhasznú tevékenységet végző munkavállalók 59 27 86 56 28 84 
Vállalkozási tevékenységet végző munkavállalók 8 2 10 10 2 12 
Általános működést segítő munkavállalók 17 5 22 19 4 23 
Statisztikai átlaglétszám 85 34 119 86 34 120 

Állományon kívüli munkavállalók 21   21 17   17 

Felügyelő Bizottság Elnök: dr. Mányoki Ádámné dr. Dan Adrienn 
Tagok: Dr. Fábián Zsolt 

dr. Katona Gábor 
dr. Németh Zoltán 
Dékány Imre 

Béradatok 
Bérköltség alakulása állománycsoportonként 

Állománycsoport (1000HUF) Bérköltség 
  Előző időszak Tárgy időszak  

  
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Ügyvezetés 7 990   7 990 9 535   9 535 

Közhasznú tevékenységet végző munkavállalók 118 568 49 839 168 407 148 682 61 773 210 455 
Vállalkozási tevékenységet végző munkavállalók 18 669 5 226 23 895 26 181 5 460 31 641 
Általános működést segítő munkavállalók 53 625 14 423 68 048 67 795 16 170 83 965 
Állományon kívüli munkavállalók 2 838   2 838 7 481   7 481 
Összesen: 201 690 69 488 271 178 259 674 83 403 343 077 

 

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései 
Személyi jellegű kifizetések alakulása 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Betegszabadság idejére fizetett személyi jellegű 
kifizetés 2 306 549 2 855 3 275 943 4 218 

Ruházati utalvány - 25eFt/fő/hó      0 2 325 900 3 225 
Béren kívüli juttatás - 100 e Ft/fő/ 8 426 3 383 11 809 8 594 3 401 11 995 
Ajándék utalvány - 5eFt/fő/hó  5 085 2 020 7 105 5 180 2 055 7 235 
Iskolakezdési utalvány (jogosultanként a 
minimálbér 30%-a) 1 069 300 1 369 875 286 1 161 

Munkába járás költségtérítése a vonatkozó 
Korm. rend. szerint 3 829 1 376 5 205 3 595 1 248 4 843 

Foglalkoztatottak egészségügyi költsége 516 250 766 367 181 548 
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Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Kiküldetések költsége (szállás, napidíj) 458 7 465 534 64 598 
Segély (temetési) 150   150 50 0 50 
Végkielégítés     0 0 0 0 
Reprezentációs költségek, üzleti ajándék 2 952 392 3 344 6 742 178 6 920 
Telefonhasználat természetbeni juttatás költsége 256 71 327 268 152 420 
Természetbeni juttatásokat terhelő adók 2 752 1 033 3 785 3 456 1 207 4 663 
Vagyonjogi díj     0 30 0 30 
Összesen: 27 799 9 381 37 180 35 291 10 615 45 906 
 

Bérjárulékok jogcímenként 
Bérjárulékok jogcímenként 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Összesen 

Szociális hozzájárulási adó 40 253 13 394 53 647 47 597 14 645 62 242 

Egészségügyi hozzájárulás 3 340 1 195 4 535 3 908 1 348 5 256 
Szakképzési hozzájárulás 1 155 271 1 426 1 489 294 1 783 
Rehabilitációs járulék 3 328   3 328 4 099 0 4 099 
Egyéb bérjárulék 83   83 72 0 72 

Összesen: 48 159 14 860 63 019 57 165 16 287 73 452 
 

6.3. Környezetvédelem 
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 
A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a 
tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.  

Az elenyésző mértékű környezetre káros hulladékok közül a látogatók - és a működés során a Társaság 
- által megtermelt használt elem és akkumulátorok szelektív gyűjtése és elszállítása megoldott, míg a 
rendezvények kapcsán keletkezett konyhai hulladékok elszállítása szerződésben rögzített módon a 
konyhát használó catering partnerek feladata. 

Környezetvédelmi költségek 
Környezetvédelmi költségek alakulása 

Költségtétel (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Levegőterhelési díj 9 13 
Összesen: 9 13 
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Környezetvédelmi céltartalékok 
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem 
az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. 

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek 
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon 
nem állt fenn. 

 

6.4. Kiegészítések 
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 



 

Adószám: 18665161-2-13 
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága         
Cégjegyzék szám: 13-09-129463 

 
 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. kastély 
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
A Társaság alapítói - attól a szándéktól vezéreltetve, hogy a gödöllői Grassalkovich-kastély együttes 
minden elemében a magyar kultúra, művészet, szellemiség, és az annak vonzerejéből táplálkozó 
kulturális és konferencia turizmus élő kastélyává váljék, - figyelemmel a Magyar Köztársaság 
Kormánya 1009/1994. (II.3) számú határozatában foglaltakra is - közhasznú társaság létrehozását 
határozták el. 

A Társaság fenti szellemben végez múzeumi, közművelődési tevékenységet, a Kastély épületen, park 
területeken fejlesztési, felújítási tevékenységet. 

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: 

Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelmi, 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, 
szakmai (múzeológiai) felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Múzeum. 

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

A 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. 
 

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: 212.952 fő 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Királyi Kastély Gödöllő 
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Állandó kiállítások száma: 8 

Időszaki kiállítások száma: 3 

Látogatók száma: 190.853 fő, ebből 

- Múzeumi kiállítások látogatóinak száma: 179.782 fő 

- Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma:  6.578 fő 

- Egyéb múzeumi területek látogatóinak száma:  4.493 fő 

Múzeumi tárlatvezetések száma: 2.946  

Múzeumi tevékenység árbevétele: 254.675 e Ft 

Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele:  6.493 e Ft 

Múzeumi berendezési, kiállítási tárgyak, múzeumpedagógiai eszközök beszerzése, műtárgyak 
restaurálásának értéke:  9.045 e Ft 

Múzeumi baráti kör rendezvényei: 8 alkalom 

Vadászati Múzeum Hatvan 

Állandó kiállítások száma: 9 

Időszaki kiállítások száma: 2 

Látogatók száma: 22.099 fő, ebből 

- Múzeumi kiállítások látogatóinak száma: 18.169 fő 

- Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevők száma:  3.000 fő 

- Egyéb múzeumi területek látogatóinak száma:  930 fő 

Múzeumi tárlatvezetések száma: 85 

Múzeumi tevékenység árbevétele: 7.877 e Ft 

Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele:  1.293 e Ft  

Múzeumi, kiállítási tárgyak, múzeumpedagógiai eszközök beszerzése értéke:  620 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: 48.278 fő 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 
Királyi Kastély Gödöllő 

Saját szervezésű előadások száma: 29 

Befogadott és közös szervezésű előadások száma: 25 

Családi napok, közművelődés száma:  7 

Kulturális programokon résztvevők száma: 48.278 fő, ebből 

- Saját szervezésű koncertek, előadások résztvevőinek száma:  3.642 fő 

- Befogadott és közös szervezésű rendezvények, előadások résztvevőinek száma: 27.974 fő 

- Családi napok becsült résztvevőinek száma:  16.662 fő  



-5- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági melléklet 

Kulturális programok, koncertek, előadások árbevétele:  9.131 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: nem mérhető 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Királyi Kastély Gödöllő 

Kastély épület tárgyévi fejlesztések ráfordítása:  27.331 e Ft 

Kastély épület karbantartási költsége: 15.520 e Ft 

Kastély épületgépészet, gépek, berendezések karbantartási költsége:  23.045 e Ft 

Kastélypark fenntartási költsége: 11.989 e Ft 

Vadászati Múzeum Hatvan 

Kastély épület karbantartási költsége:  628 e Ft 

Kastély épületgépészet, gépek, berendezések karbantartási költsége:  16.645 e Ft 

Kastélypark fenntartási költsége: 1.641 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 7 990 9 535 
Felügyelő Bizottság 2 029 5 650 
Összesen: 10 019 15 185 
 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 837 743 952 382 
ebből:     
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 36 85 
D. Közszolgáltatási bevétel 264 870 437 469 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 67 268 35 691 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 505 569 479 137 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 767 132 941 386 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 358 371 443 655 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 632 695 788 531 
K. Adózott eredmény 70 611 10 996 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 777 139 
 

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 

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 



-7- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznúsági melléklet 

10. nyilvántartási száma: Mk/d/84) a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, stílusteremtő 
gödöllői kastélyépület történetének tárgyi emlékeit kutatja, gyűjti, őrzi meg az utókor számára és teszi 
közkinccsé. Az elmúlt húsz esztendő alatt több százas darabszámú tárgyi gyűjtemény, valamint 
tizenkétezer darabot is meghaladó dokumentum és fotó gyűlt össze, amelyek a gyűjtemény alapját 
alkotják.  

1996 és 2001 között több szakaszban, az épület felújításának előrehaladási ütemében nyíltak meg 
állandó kiállításaink, melyek a kastély történetének két fénykorát, valamint Erzsébet királyné 
magyarországi kultuszát mutatják be. A kiállításokon a saját tulajdonú műtárgyakon kívül több mint 
húsz múzeum, illetve magánszemély több mint ötszáz tartós letétben lévő tárgya is látható. 2003 
augusztusában újabb épületrész készült el: a Grassalkovich II. Antal herceg által kialakított Barokk 
színház rekonstrukciója a déli épületszárny végében. Az Európában is ritkaságnak számító, kulisszás 
rendszerű színház nemcsak előadások alkalmával, hanem csoportos vezetéssel is megtekinthető, 
felújításának folyamatát fotókkal illusztrált tablókon mutatjuk be. 2004 decemberében nyílt meg a 
felújított Királydombi pavilon, benne a megmaradt királyképek másolataival és az elveszett darabok 
rekonstrukciójával. A 18. századi francia kertből egyedüliként helyreállított épület külön kérésre, 
tárlatvezetéssel tekinthető meg, illetve a kastély nagy családi rendezvényein (pl. Ibolya Nap, Barokk 
Kastélynapok, Vadásznap) ingyenesen, egyénileg is látogatható. 2010 nyarán nyílt meg a kastély 
Erzsébet-előkertje alatt elhelyezkedő egykori Horthy-bunkerben berendezett kiállításunk, amely a 
kastély II. világháborús időszakát, illetve a bunkerek "világát" idézi meg. 2011. szeptember vége óta 
látogatható a kastély Gizella-szárnya, amelyben a Századok, lakók, történetek című állandó kiállítás, 
amely a kastély 20. századi történetét mutatja be a 2011-es magyarországi EU-elnökség kastélybéli 
emlékeivel bezárólag. A kiállítási teremsor mellett húzódó folyosón tekinthető meg a Habsburg-
képgaléria. 2012 nyarán nyílt meg a Királyi és főúri lovaskultúra című állandó kiállítás. A Barokk 
istálló felett található nyolc, falfestésekkel szépen dekorált szobában, nyolc különböző téma (pl. 
dámalovaglás, falkavadászatok) jellegzetességeit mutatjuk be az érdeklődőknek.  

A Kastély múzeumi látogatóinak száma 2018-ban összesen 190.853 fő volt. Közülük a törvény által 
biztosított ingyenességgel 10.457 fő élt.  

Kiállítások 

Állandó kiállítások: 
- A királyi lakosztályok (1996-97) 
- Erzsébet Királyné Emlékkiállítás (1998, felújítva 2008) 
- A Grassalkovichok kora (2001) 
- "Egy felújítás képei". A színházi szárny helyreállítása fényképeken (2003) 
- Királydombi pavilon. Honfoglalás kori vezérek és magyar királyok arcképcsarnoka (2004) 
- Horthy-bunker (2011) 
- Századok, lakók, történetek - Sorsfordító évtizedek kastély XX. századi történetéből + az ún. 
Habsburg-képgaléria (2011) 
- Királyi és főúri lovaskultúra (2012) 

Időszaki kiállítások 

- Terítéken a fehér arany - Kastélyok, paloták, porcelánok Gödöllő, 2018. április 20 -¬ szeptember 23.  

Az asztal -¬ a terített asztal ¬- régtől fogva végigkíséri az emberek életét. Napi, gyakorlati feladatain 
kívül, ősi, szakrális szerepe is van. Meglétével az összetartozást deklarálja. Maga köré gyűjt, magához 
húz. Az arisztokraták életének fontos eseményei közé tartozott a vendéglátás, amelynek fénypontját az 
étkezések adták. A reprezentáció és az etikett sehol sem került annyira erősen előtérbe, mint a 
szertartások által uralt étkezéseken, kiváltképp az esti vacsorákon. Az étkezések a mindennapok során 
is szigorú szabályok szerint zajlottak. A terítékek is éppen annyira finomak és drágák voltak, mint a 
nagyobb eseményeken, talán csak a mennyiségük volt kevesebb, igazodva a rövidebb ételsorhoz és az 
asztal körül lévők számához. A tányérok, poharak, evőeszközük minősége jól mutatta a vendéglátó 
család társadalmi helyzetét. 

A magyar arisztokrácia már régóta kedvelte és gyűjtötte az európai porcelánmanufaktúrák termékeit, 
amelyek magas ára a 19. század közepén a magyar porcelánmanufaktúrák felé terelte a gazdag 
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polgárság és az arisztokrácia megrendelésit. Külföldön talán a legismertebb magyar porcelánmárka a 
"Herendi", a brit uralkodócsalád rajongásának és Fischer Mór szakértelmének köszönhette európai 
hírnevét. A "Herendiből" az 1851-es Londoni Világkiállításon Viktória királynő egy teljes étkészletet 
rendelt a klasszikus lepkés-virágos motívummal, amely minta később a megrendelő személyéről a 
"Viktória" nevet kapta. A Herendi Porcelánmanufaktúra hagyománya azóta is, hogy a jeles 
megrendelők speciális mintáit magáról a megrendelőről nevezik el. Így találkozhatunk többek között 
ma is a "Viktória", "Eszterházy", "Apponyi", "Batthyány" és a "Rotschild" mintákkal. Sajnos, a 20. 
század történelmi viharaiban e pompás porcelánterítékek részben, vagy egészben megsemmisültek, 
sokszor a tárolásukra szolgáló berendezési tárgyakkal, bútorokkal és gyakran magával a kastély vagy a 
palota épületével együtt. A kirabolt, felgyújtott és a földdel egyenlővé tett épületekből kimentett 
minden egyes porcelán ritka és értékes tanú, amely egy letűnt korszak és egy régen irigyelt társadalmi 
réteg étkezési szokásairól tanúskodik.    

Az időszaki kiállításunkon szerepelt tárgyak jellegzetes 19. századi darabok voltak, az empire 
korszakától egészen a századfordulóig, a híres magyar manufaktúrák jellegzetes darabjaiig. A kiállítás 
célja az volt, hogy a régi tárgyakat, s asztalterítési szokásokat megismertessük a kastélyba érkező 
vendégekkel, illetve a régi családi együttlétek ihletett hangulatának felidézése. Ugyanakkor fontos 
szempont volt a tárlat létrehozásakor e különleges tárgyakat gyűjtő magánszemélyek kollekciójának 
bemutatása, hiszen fontos feladatunk a múlt értékeinek, hagyományainak megismerése, 
megismertetése. A tárlat a 2018-as Kulturális örökség Európai Éve elnevezésű európai tematikus év 
keretében valósult meg.  

A kiállításhoz számos kísérőrendezvény és program kapcsolódott: több alkalommal szakvezetéseket 
hallgathattak a vendégek, valamint múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak a kastély 
múzeumpedagógusai. A Múzeumok Éjszakáján és a Kulturális Örökség Napjai keretében pedig 
porcelánfestési bemutatót tartott Szentgáli-Varga Szilárd. 

- Sisi - A magyarok királynéja Időszaki tárlat a Monzai Királyi Kastélyban, 2018. október 1 - november 
30. 

Erzsébet osztrák császárné, magyar királyné második otthona a gödöllői kastély volt. A kastély a 
magyar állam koronázási ajándékaként került a királyi pár használatába 1867-ben. A királyné 
mindösszesen 2663 napot (7,3 évet!) töltött Magyarországon - ebből mintegy 2000 napot Budán és 
Gödöllőn. Itt olyan szabadnak érezte magát, mint gyermekkorában, Possenhofenben. A kastély és a 
környék minden kedvtelésére alkalmas volt, s magyar udvartartása, Gödöllő lakossága mindig rajongó 
szeretettel vette őt körül. 

A Gödöllői Királyi Kastély ma Erzsébet királyné magyarországi kultuszának első számú központja, a 
Sisi-út egyik állomása, sok százezer látogatót vonz Gödöllőre. A királyné helyreállított ibolyaszínű 
lakosztálya, kertje, verandája, a lovarda, és az időszaki kiállítások és kulturális programok egy része is 
az ő mítoszát őrzi. 2018-ban Erzsébet halálának 120. évfordulóján a kastély új, utazó időszaki kiállítás 
formájában emlékezett meg a magyarok körében oly népszerű királynéról. A kiállítás Erzsébet 
ifjúkorától kezdve mutatta be a császárné életútját, személyiségét, fókuszálva a gödöllői lakhelyére, 
magyar udvartartására és kedvelt tevékenységeire. A látványos ábrázolások mellett eredeti relikviákat, 
korabeli használati tárgyakat, Gödöllő-mintás Herendi porcelánokat és öt ruhájának pontos 
rekonstrukcióját is láthatták a látogatók.  

A legkisebbek számára külön gyereksarok készült, óriás mesekönyvvel, kincseket rejtő utazóládával és 
meseasztallal. A tárlat része volt az a hangulatos, 12 perces film is, amely a gödöllői kastély 250 éves 
történetének legfontosabb mozzanatait eleveníti meg. 

- 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 rendeznek belőle.  

Gödöllő város 2018-as tematikus évére (Ifjúság Éve) készülve döntöttünk úgy, hogy a fiataloknak 
nagyobb teret engedünk a múzeumi munkában: felkészítjük és bevonjuk őket a régóta tervezett időszaki 
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kiállítás rendezésébe. A mintaprojekt a londoni Wallace Collection 2009/10-es Shhh_it's a Secret! című 
projektje volt, de attól több ponton lényegesen eltértünk. (Kevesebb időnk volt, nem meglévő 
gyűjteményre alapoztunk és nem homogén csapattal dolgoztunk.) 

2018 tavaszán meghirdettük a lehetőséget a tankerület iskoláiban, majd az érdeklődő gyerekeknek és 
szüleiknek két alkalommal tartottunk projektismertetőt. 

Az első találkozón 22 gyerek kezdte meg a munkát: 3 csoportba adták le a jelentkezésüket: kutató, 
tervező és kommunikációs csoportba.  

A diákok a nyár folyamán megismerkedtek a kastély épületével, jártak restaurátor-műhelyben, részt 
vettek videós képzésen, kutattak a Hadtörténelmi Levéltárban, néztek kastélyban forgatott filmeket. 
Ellátogattak kiállításokra és magángyűjteményekbe, dolgoztak a romtúrák lebonyolításában, ami 
szintén a szemtanúk motiválását célozta. 

Augusztusban, a háromnapos táborban még intenzívebb munkára volt lehetőségük. Tanultak kiállítás-
rendezést, kreatív írást, forgattak reklámfilmeket, ebből az időszakból való porcelán-töredékeket ástak 
ki és tisztítottak meg. Interjúkat készítettek olyan szemtanúkkal, akiknek még személyes emlékeik 
vannak ezekről a helyszínekről.  

Az így összegyűlt ismeretek, illetve tárgyi anyag alapján közösen meghatározták a kiállítás célját, 
célcsoportjait és tematikáját. A kastély egyik szolgálati lakásában "élő" kisfiú, Misi szemével 
szeretnénk láttatni ezeket az izgalmas, zárt világokat, amelyek a mai napig hatással vannak azokra, akik 
kapcsolatba kerültek vele. 

A látogató Misivel együtt járhatja be a legfontosabb helyszíneket: a szociális otthon társalgóját, 
szobáját, igazgatói irodáját, orvosi rendelőjét, majd a zsákvászon függönyön keresztül eljut a szovjet 
laktanya kisboltjába, az ún. magazinba, majd azon túl a laktanyába és egy szovjet tiszti lakásba is. Az 
egyes terekben enteriőr-jellegű látvány fogadja a látogatót, de az eddigieknél jóval több helyen 
használtunk monitorokat, a szemtanúkkal készített interjúk bemutatására, és a teremszövegeknél is 
törekedtünk arra, hogy ne általános érvényű értékelést fogalmazzunk meg, hanem a kapcsolódó 
történeteket, mint mozaik-darabkákat illesszük egymás mellé. 

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 kiállítás melletti folyosón pedig képregény-szerűen magát a kiállítás-rendező projektet mutatjuk meg 
a látogatóknak, gyakran a diákjaink segítségével, akik közül 17-en a megnyitóig kitartottak velünk, sőt, 
néhányan tárlatvezetőként továbbra is együtt dolgoznak nálunk! Idén újabb reklámfilmre, interjúkra és 
hétvégi rendezvényekre (pl. bolhapiac) készülnek. 

Gyűjteményi munka 
A Gödöllői Királyi Kastély múzeumának gyűjteménye a 2018-as esztendő során vásárlás és 
ajándékozás útján is jelentős, szép műtárgyakkal gyarapodott, a tárgyi anyag összesen 24 darabbal. A 
megvásárolt tárgyak közül kiemelkedő jelentőségű egy nagyméretű, fekete-fehér litográfia Eduard von 
Engerth Koronázás c. festményéről, valamint egy 19. század végén készült, reprezentatív (fa+üveg) 
tárló, amelyet tavaszi időszaki kiállításunkon már használtunk is üveg- és porcelántárgyak 
bemutatására. Külföldi aukción sikerült megvásárolni egy pajzs alakú fa alátétre szerelt 
vaddisznóagyart, "Gödöllő" felirattal, trófea az egykori gödöllői vadászterületről. 

A legjelentősebb tárgyak, amelyeket a kastély múzeumi gyűjteménye adományként kapott: Ferenczy 
Ida egykori bécsi Burg-beli lakásából származó bútorok, illetve dr. Ozory Aladár, a kastélyban 1958-tól 
működő Szociális Otthon igazgatójának irodai karosszéke. 

Könyvtár  

A múzeumi szakkönyvtári gyűjtemény az elmúlt évben ajándékozás, kiadványcsere és 
tiszteletpéldányok útján 17 darabbal gyarapodott.  

Restaurálás, műtárgyvédelem 
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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.    

2018 tavaszán sikeres pályázatot nyújtottunk be az NKA Közgyűjteményi Kollégiumához a Farkas 
Archívum iratanyagából újabb levelek, borítékok, táviratok restauráltatására, amely munka őszre el is 
készült. A Zárolva - A gödöllői kastély titkos élete c. kiállításunkhoz kapcsolódóan több tárgy is 
műtárgyvédelmi kezelést kapott. Ősszel indítottuk el a tavaly vásárolt nagyméretű tárló fa részének 
restaurálását. 

Tudományos tevékenység 

Múzeumi kiadványok, saját termékek - Tavaly decemberben jelent meg Egérutak címmel a herceg 
Egérváry Elemér társasjáték. 

Műtárgykölcsönzés 

_   A Terítéken a fehér arany c. időszaki kiállításunkhoz a tárgyak nagy részét magánszemélyektől 
kölcsönöztük, tárgyakat adott még az Iparművészeti Múzeum, s a Gödöllői Városi Múzeum is. 

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

Műtárgyak kölcsönadása  

_   Tavaly ősszel 3 db műtárgyat kölcsönöztünk az Óbudai Múzeum c. Törékeny vágyak - Hüttl Tivadar 
és az Aquincumi Porcelángyár c. időszaki kiállítására. 

Kutatószolgálat 

2018-ban négy kutató vette igénybe kutatószolgálatunkat, személyesen kérve segítséget különböző 
szakmai kérdésekben. Nagyobbrészt más intézmények kutatói, kisebb részben szakdolgozatokhoz és 
évfolyamdolgozatokhoz anyagot gyűjtő diákok, illetve külsős tárlatvezetőink, s a Baráti Egyesület 
tagjai éltek ezzel a lehetőséggel. A hazai és külföldi kutatók egyre növekvő számban kérnek adatokat, 
különböző információkat e-mailben. Heti rendszerességgel érkeznek ilyen kérőlevelek a múzeumi 
osztály munkatársaihoz.  

Egyéb múzeumi, közművelődési programok 
Kastélybarátok Klubja 

Kastélybarátok Klubja elnevezésű rendezvényünket tavaly nyolc alkalommal tartottuk meg - több 
esetben felkért előadók részvételével - a kastély baráti köre, valamint a főállású és alkalmi 
tárlatvezetőink továbbképzésére, tájékoztatására. Ezen alkalmakkor a kastély és környezetének 
újdonságait mutattuk be (pl. szakvezetés a kastély új időszaki kiállításaiban), külsős előadókat 
hallgattunk meg aktuális kérdésekről. Az év folyamán egy kétnapos (bécsi múzeumok és Schloss Hof 
kastélyának megtekintése) kirándulás megszervezésére is sor került. 

Múzeumok Majálisa 

Tavalyi megjelenésünk a rendezvény csökkentett jellegéhez (csak 1 napos volt a Múzeumkert 
rekonstrukciója miatt, csak az épületen belül rendezték meg) igazodott. A gyerekeknek interaktív 
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játékokkal készültünk. Az érdeklődőknek szórólapokkal népszerűsítettük a kastély látnivalóit, tavalyi 
programjait, ismét közös standon a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeummal.  

Múzeumok éjszakája 

A Múzeumok Éjszakája országos rendezvényén tavaly is részt vettünk. Az állandó- és az időszaki 
kiállítást egyénileg, illetve tárlatvezetéssel, a Horthy-bunkert és az időszaki kiállítást tárlatvezetéssel 
tekinthették meg az érdeklődők. 19 és 21 óra között vezetett parktúrán vehettek részt vendégeink, a séta 
végén a Királydombi pavilont is megtekinthették. A Sala Terrena-ban este 23 óráig kézműves-
foglalkozást tartottunk, amely iránt igen nagy volt az érdeklődés. Szintén sokan vettek részt Varga 
Szilárd porcelánfestési bemutatóján is. A díszudvari színpadunkon pedig Antal Timi és zenekara lépett 
fel.  

Kulturális Örökség Napjai 

A 2018. szeptember 22-23-i hétvégén a kastély ismét csatlakozott ehhez az országos programhoz. 
Óránkénti indulással, naponta 4 alkalommal indultak tárlatvezetések a Terítéken a fehér arany c. 
időszaki kiállításunkban. Ezen kívül ingyenesen volt látogatható a Királydombi pavilon. 

Erzsébet-napi vers- és prózamondó verseny 

A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2018 novemberében immár 24. 
alkalommal rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központtal és a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületével közös 
szervezésben. A rendezvény döntőjének tavaly ismét a kastély Barokk színháza adott otthont, ahol négy 
különböző kategóriában mérte össze tudását a zsűri által oda bejuttatott mintegy 30 fiatal versenyző. 

Múzeumpedagógia 

2018. február 24-én családi napot szerveztünk Czédly Mónika Erzsébet királyné ruharekonstrukciói c. 
időszaki kiállításához kapcsolódóan. A nap során a résztvevők játékos rejtvény keretében fedezhették 
fel a kiállítást, spatulababát készíthettek, illetve az Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnázium 
tanulói 19. századi előkelő női frizurákat fésültek a vállalkozó kedvű gyerekeknek. A programra 170 
látogató váltott jegyet.  

"Tervezz ruhát egy mai hercegnőnek!" címmel pályázatot hirdettünk meg Czédly Mónika időszaki 
kiállításához kapcsolódóan. A pályázatra 73 pályázó közel 100 munkát küldött be. A beérkezett 
pályaművekből április 7-én nyílt kiállítás a Sala Terrenában. A pályamunkákat 3 fős zsűri díjazta, és 
közönségszavazást is meghirdettünk. (A művek május 2-ig voltak megtekinthetők.) 

Az Ibolya-napra muzeológussal együttműködve kidolgoztuk és megvalósítottuk az EGÉRleső 
MeseLYUKAK projektet.  

A tematikus hétvégéken, Ibolya-nap, Húsvéthétfő, Koronázási Hétvége Barokk Kastélynapok, 
Vadásznap, Adventi Kastélynapok speciális családi múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottunk.  

Minden hétvégén, illetve a tavaszi szünet napjaiban, naponta két alkalommal meghirdettük a "Mesélő 
lakosztályok" c. családi múzeumpedagógiai foglalkozásunkat. Összesen 76 alkalommal. Ebből 40 
alkalom érdeklődés hiányában nem indult el. 36 megtartott családi múzeumpedagógiai foglalkozáson a 
résztvevők száma 239 fő volt.  

A május 10-én megrendezett Múzeumok Majálisára a Hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati 
Múzeummal közös standdal települtünk ki. Népszerűsítettük programjainkat, és árultuk az Eleméres 
termékeket.  

Június 23-án a Múzeumok Éjszakáján, az időszaki kiállításhoz kapcsolódóan ("Terítéken a fehér 
arany") "Úri huncutságok" címen hirdettünk ingyenes kézműves tárgyalkotó foglalkozást. Ennek során 
szalvétatechnikával papírtányért díszítettünk, és nyomdatechnikával szalvétagyűrűt készítettünk. (A 
résztvevők száma kb. 150 fő) 

Június 1-jén, a Történeti Kertek projekt keretében, a kastély parkjában, PARKOZOO és PARK-TÉR-
KÉP címen múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottunk. (A programot 6 osztály vette igénybe.) 
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Június 25-től 29-ig, valamint július 2. hetében két turnusban nyári napközis tábort szerveztünk, amely 
keretében a kastélyban zajló múzeumpedagógiai és szabadjátékos programokon túl ellátogattunk a 
Városi Múzeumba, és a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikába is. 

Július-augusztus hónapban több olyan csoportot fogadtunk, akik különböző táboros keretek között 
látogattak el a kastélyba. (Rendszeresen, 6 héten keresztül jöttek hetente kétszer a gödöllői LogiSchool 
táborosai.) 

Egyre népszerűbb a "születésnapi rendezvény", ahol a vendéglátáson kívül múzeumpedagógiai 
foglalkozást is igényelnek a megrendelők. A második félévben hétvégenként 17 alkalommal - 185 fő - 
fogadtunk születésnapos csoportot. 

A félév során hétvégenként, ill. naponta 2-2 családi múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk meg, 
összesen 30 alkalommal. 

Szeptember 28-án a Néphagyomány Napja keretében kézműves foglalkozást tartottunk 4 osztálynak a 
Gödöllői Református Líceumból.(rókafejes pompomos kulcstartót készítettünk.) 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében október 14-én az NKA 25 kiemelt programhoz kapcsolódóan 
egy családi napot szerveztünk 2,5 kilométeres kastélykörüli sétával, játéklappal. (Résztvevők száma 
102 fő) 

Szeptember 19-én részt vettünk a 2018-as Arbofeszt Művészetek Házában tartott záró rendezvényén, 
ahol a kastély részéről egy múzeumpedagógiai foglalkozást ajánlottunk fel egy kisorsolt óvodás 
csoportnak. 

Október 25-én a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében előadást szerveztünk Erzsébet királyné 
halálának 120. évfordulója kapcsán a Barokk Színházban. (A Perjátszó Kör adta elő a "Sisi merénylet - 
Legendák és Valóság" c. darabját. )  

Október 27-én a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében megrendeztük a "Retró Családi Napot" - 
kézműves programmal, diafilm vetítéssel, romtúrákkal. 

Október 27-én a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a muzeológusokkal és a rendezvényes 
kollégákkal együttműködve megszerveztük a Retró Partit a Lovardában.  

December hónapban akciós múzeumpedagógiai foglalkozást hirdettünk, 400 Ft/diák áron, a Dunakeszi 
Tankerület intézményei részére, az alsós csoportoknak "Királyi karácsonyok" címmel, a felsősöknek és 
középiskolásoknak az időszaki kiállításhoz kapcsolódóan "Kulcs a zárhoz!" címmel.  

Megszerveztük és megrendeztük a hagyományosan 2018. december 28-án zajló Erzsébet királyné 
karácsonya c. rendezvényt, amelyen 387 fő vett részt. 

Látogatók száma: 

2018-ban múzeumpedagógiai foglalkozáson 6578 fő vett részt, ebből az intézményekből 217 csoport 
érkezett, összetétele: 34 óvodás csoport; 94 alsó tagozatos csoport; 86 felső tagozatos csoport; 3 
középiskolás csoport. 

Családi hétvégék és hétvégén indított foglalkozások 

Legnagyobb változás az előző évekhez képest, hogy 2018-ban bevezettük a családi nap típusú 
rendezvények esetében a sétálójegyet. A sétálójegy egyben kedvezmény kupon is, melyet az értékének 
megfelelően négy helyszínen vásárolhattak le: az állandó kiállítás belépőjegyéből, az ajándékboltban, a 
kastélykávézóban, valamint a fotóműteremben készített nosztalgiafotó árából. 

Hasonlóan az előző évek statisztikai adataihoz a családi napok közül az Ibolya nap - Húsvét a 
Kastélyban elnevezésű esemény volt a leglátogatottabb, meghaladva a 10.000 főt. Nagy mérföldkő ez a 
saját szervezésű, idestova 22 éve megrendezésre kerülő eseményeink tekintetében, hiszen pont a 
sétálójegy bevezetése miatt ráfizetésről egyértelműen pozitív eredményre fordulhattunk át.  

Koronázási Hétvégénken nem volt ilyen jelentős a látogatószám, az előző évek eredményeivel 
azonosítható, de a sétálójegy itt is javított mérlegünkön. Barokk Napok esetében nem alkalmaztunk 
sétálójegyet, mivel az esemény megváltozott koncepció alapján működött. Az élő szereplős sakkról 
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elmondhatjuk, hogy továbbra is népszerű színfoltja volt az eseménynek, érdemes "újragondolva" 
megtartanunk a következőkben is! A Barokk randevú elnevezésű külső szervezésű program sikeresen 
megvalósult, de a jövőben javasolt jobban átgondolnunk, hogy saját eseményeinkhez mi módon 
integráljunk egy nagyobb budget-vel, jobb kommunikációs lehetőségekkel rendelkező "vállalkozást". 

Vadásznapunk a vártnál lényegesen kevesebb látogatót vonzott. Ennél az eseménynél a teljes megújulás 
jelentheti a sikeresség fenntartását, melyhez a jövőben a Magyar Vadászkamara segítsége sokat 
jelenthet. 

Adventi kastélynapok szintén igen megosztó sikerekkel bírt. Sajnos a szombati munkanapon 
megrendezett nyitónap nem hozott jelentős látogatószámot, ellenben a vasárnap lényegesebb magasabb 
vonzerőt képviselt.  

Létre jött a "Classic is cool" programsorozat, egy olyan generációt megcélozva, mely alapvetően a 
közösségi médiumokon keresztül kommunikál, tartja kapcsolatait. November 22-i program kapcsán 
Gery és UborCraft youtuberek videóival az első 24 órában közel 38.000 megtekintést értünk el, 2019-ig 
ezek száma 75.000-re növekedett. December 15-i rendezvény influencerei, Dobó Ági, Kovács 
Dorottya, Tokár Tamás és Kocsis Dénes insta story formájában hívták fel követőik figyelmét a 
kastélyra, amivel további 276 ezer követőhöz jutottunk el, és ez 13.000 kedveléssel járult hozzá 
ismeretségünkhöz.  

A témában megvalósult rendezvényeken ezekhez képest kevés látogató jelent meg, ezért a jövőben 
nagyobb hangsúlyt fektetnénk az online tartalmakra, havi szinten kérnénk fel influencereket tartalom 
készítésére, valamint saját kezelésben tovább üzemeltetnénk a külön erre a célra létrehozott facebook, 
instagram és weblap felületeket. 

Kulturális programok a Gödöllői Királyi Kastélyban  

Kulturális előadások, koncertek 

Január 6-7 (szombat, vasárnap) Újévi koncert Lovarda 19.00 
Február 14. (szerda) Bálint napi Balassi est Barokk Színház 19.00 
Március 2-4. (péntek-vasárnap) Tavaszi kamarazenei fesztivál Díszterem 19.00 
Április 10. (kedd) Hsin-ni Liu és Philippe de Chalendar koncertje Díszterem 19.00 
Április 14. (szombat) Mozart: Requiem a Müncheni Ifj. Szimf. Zenekar koncertje Lovarda 19.00 
Május 13. (szombat) Ifjú tehetségek koncertje a G. Sz. Z-ral Lovarda 19.00 
Május 26. (szombat) Kína hangjai koncert Díszterem 19.00 
Június 2. (szombat) A Bolognai fúvósok térzene koncertje Díszudvar 11.00 
Június 9. (szombat) Ária est - Gödöllői Szimfonikus Zenekar Lovarda 19.00 
Június 24. (vasárnap) F. Chopin Zenei AMI táborzáró koncert Lovarda 18.00 
Június 30. (szombat) Fúvós fesztivál Díszudvar 10.00 
Július 1. (vasárnap) Fekete Kovács Kornél Kvintett koncertje Díszterem 19.00 
Július 16. (hétfő) Calgary Youth Orchestra koncertje Lovarda 19.00 
Július 22. (vasárnap) Hsin-ni Liu és barátainak koncertje Díszterem 19.00 
Július 27-28. (péntek, szombat) Marica grófnő - Operett Díszudvar 20.00 
Július 29. (vasárnap) "Firenzei Álom" olasz dalest Díszudvar 19.30 
Augusztus 10. (péntek) "Barokk randevú" a Budafoki Dohnányi zenekar koncertje Díszudvar 19.00 
Augusztus 11. (szombat) Barokk Kastélynapok - "Paralel"A barokkon innen és túl Díszudvar 19.00 
Augusztus 12. (vasárnap) Barokk Kastélynapok - A Budafoki Dohnányi z. Koncertje Díszudvar 19.00 
Augusztus 13. (hétfő) Japán ifjúsági szimfonikus zenekar koncertje Lovarda 18.00 
Augusztus 25. (szombat) Szentesi Anna és a GSZZ koncertje Barokk Színház 19.00 
Szeptember 7. (péntek) Gödöllősz nyitó koncert Lovarda 19.00 
Szeptember 10. (hétfő) Koncert Erzsébet királyné halálának emlékére Kastély kápolna 19.00 
Szeptember 14. (hétfő) Brisbanei színtársulat előadása Barokk Színház 19.00 
Szeptember 25. (kedd) Hsin-ni Liu és barátainak koncertje Díszterem 19.00 
Szeptember 29. (szombat) Nyárbúcsúztató fúvós koncert Lovarda 19.00 
Október 1. (hétfő) A F. Chopin Zenei AMI kosztümös koncertje Lovarda 18.00 
Október 4 -13.  Hárfa Fesztivál Lovarda 19.00 
Október 18-22. (csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő) Liszt Fesztivál Díszterem 19.00 
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Október 30. (kedd) Hsin-ni Liu és barátainak koncertje Díszterem 19.00 
November 16-17. (péntek, szombat) Molnár Ferenc: Játék a kastélyban Barokk Színház 19.00 
November 22-23. (csütörtök, péntek) Molnár Ferenc: Játék a kastélyban Barokk Színház 19.00 
December 8. (szombat) Adventi koncert Bogányi Gergely-Szilasi Alex koncertje Lovarda 19.00 
December 9. (vasárnap) Adventi koncert a Gödöllői Szimfónikus Zenekarral Lovarda 19.00 
December 16. (vasárnap) Arpeggio koncert Lovarda 17.00 
December 17. (hétfő) F. Chopin Zenei AMI ünnepi koncertje 18.00 
December 29. (vasárnap) Évbúcsúztató koncert-Balázs János és Lajkó Félix koncertje Lovarda 19.00 

2018-ban 54 koncertet szerveztünk és bonyolítottunk, amelyből 29 koncert saját szervezésű, 25 
koncertet külső szervezővel bonyolítottunk le. A kulturális koncert előadásokat összesen 13116 fő 
tekintette meg. 

A saját szervezésű koncertjeink közül kiemelkedett szakmailag, vagy látogatottság tekintetében Bálint 
napi Balassi est Barokk Színházban, Tavaszi kamarazenei fesztivál, Hárfa Fesztivál, Liszt Fesztivál, 
Bogányi Gergely-Szilasi Alex koncertje, Balázs János és Lajkó Félix koncertje.  

A befogadott együttesek fellépései sorából a "Barokk randevú" a Budafoki Dohnányi zenekarral 
koncert, valamint Mozart: Requiem-je a Müncheni Ifjúsági Szimfonikus Zenekar előadásában 
kiemelkedett rendkívül színvonalával. 

A hibrid lebonyolítású koncertjeink közül a Városi Fúvószenekar nyárbúcsúztató koncertje 
kiemelkedett zenei minőségében és látogatottságában egyaránt. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy tovább folytatódik a már a korábbi években is érzékelt tendencia, 
hogy úgy Európában, mint a tengerentúli országokban egyre népszerűbb a különböző zenei formációk 
utaztatása. Sok közülük kimagasló művészi színvonalú, úgy, mint például a Müncheni Ifjúsági 
Szimfonikus Zenekar, vagy a Japán Ifjúsági Szimfonikus Zenekar. Komoly bevételi forrást jelenthetnek 
a jövőre nézve is, számításba véve az egyéb szolgáltatások igénybevételét is. (Múzeumlátogatás, 
étkezés) Érdemes vele hosszú távon foglalkozni. 

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 509.615 kWh volt, ami az előző évi fogyasztás és a 2015. 
- 2017. évek átlagfogyasztásához viszonyítva is egyaránt közel 10%-os (9,4%, illetve 9,6%) növekedést 
jelent. 

A villamos energiára fordított költség a tárgyévben 13.979 e Ft, míg a tárgyévet megelőző évben 
11.836 e Ft volt, ami 18%-os költség növekményt eredményezett. 

A költségek emelkedésének egyik oka a már említett közel 10%-os fogyasztás növekedés, míg a másik 
ok az villamos energia egységárának emelkedése. A tárgyévben az 1 kWh-ra vetített egységár 27,33 
Ft/kWh, míg a tárgyévet megelőző időszakban 25,41 Ft/kWh volt, ami 7,55%-kal járult hozzá a 
költségek növekedéséhez. 

Gáz energia 

A gáz energia felhasználás a tárgyévben 143.252 nm3 volt, ami az előző évhez képest 2,8%-os, a 2015. 
- 2017. évek átlagfogyasztásához viszonyítva 9,2%-os növekedést jelent. 

Karbantartás, fejlesztés 

Fűtési rendszer 

A 2017. év végén előre nem látható okok miatt kilyukadt a 2012. évben üzembe helyezett 1000 kW 
teljesítményű földgáz tüzelésű fűtőkazán. A hiba keletkezésének valószínű okának a gyártó részéről 
kijelölt szakértő vizsgálata két tényezőt jelölt meg, a fűtőközegben lévő iszap lerakódása, valamint a 
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fűtőközeg keménysége. Szakmai vélemények alapján feltételezhető még a fűtőközeg visszatérő ágának 
hőmérséklete miatt keletkező kondenzáció is. A hibát nagy valószínűséggel a három tényező egymást 
erősítő hatása okozhatta. 

A javítás szempontjából két lehetséges megoldása közül a helyszíni javítás helyett Társaságunk a 
hosszabb távon megbízhatóbb megoldást, a kazántest cseréjét választotta. 

A hiba lehetséges okának jelentős tényezői, - a vízkeménység, a szennyező anyagok és az alacsony 
üzemi hőmérséklet -, kizárása érdekében a fűtési hálózat és a kazánkör hidraulikus szétválasztására terv 
készült, azonban a kivitelezés magas költsége miatt (25 mFt) a kivitelezésre nem került sor. 

A kazán védelme érdekében az üzemi paraméterek módosítására került sor, ami a visszatérő 
hőmérséklet jelentős emelését eredményezte. 

A 2018-as évben a kazántest cseréjét követő fűtési időszaka tapasztalata alapján az intézkedés 
következtében a kondenzáció jelentős csökkenése tapasztalható, ami a másik két tényező hatásának 
csökkenését eredményezheti. 

Szünetmentes áramforrások 

2017. decemberben meghibásodott az épület biztonsági világítását ellátó, összesen hat darab 
szünetmentes áramforrások egyike. A hibás áramforrás megfelelő berendezés bérlésével pótlása 
megtörtént, majd döntés született arra vonatkozóan, hogy a szünetmentes áramforrások egységesítése és 
megbízható üzemeltetése érdekében a hat nem megfelelő körülmények között üzemelő, különböző 
életkorú és eltérő típusú berendezés helyett egy nagy megbízhatóságú, redundáns, központi 
elhelyezkedésű szünetmentes blokk kerüljön kialakításra. 

A döntés következtében egy 80 kVA végkapacitású, de az első ütemben csak 40 kVA-re kiépített, 
bővíthető, redundáns egység került elhelyezésre az épület ellátását biztosító központi áramellátó 
berendezések mellett. 

A központi szünetmentes elhelyezése miatt szükségessé vált az elektromos elosztó hálózat átalakítása, 
aminek következtében az épület mindhárom főelosztójában elérhetővé váltak a normál áramellátás 
leágazásai mellett, a biztonsági és szünetmentes ellátást biztosító leágazások, továbbá a központi 
áramellátó egységben korábban kialakított, - de az épület főelosztóiban csak részlegesen elérhető -, 
diesel aggregátorral támogatott áramköri leágazások is. 

Épületfelügyelet integrációja 

Az épület legelső felújítási ütemében telepített épületfelügyeleti rendszer világítás vezérlő funkciója 
összevonásra került az épület legkiterjedtebb felügyeleti rendszerével, aminek következtében az 
épületfelügyeleti rendszerintegráció egy újabb jelentős célkitűzése valósult meg, amivel a korábbi 
időszakok összesen négy felügyeleti rendszere helyett az épületegyüttes túlnyomó részét egy egységes 
felépítésű és kezelésű, felügyeleti rendszer irányítja. 

Tűzvédelem 

A hő- és füstelvezető rendszer felülvizsgálatával és egységes elvek szerinti felújításával az épület 
biztonsága jelentős mértékben emelkedett. 

Karbantartás 

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. 
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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. 

Zöldfelület ápolás 

Faápolási munkák (január, február) - Belső udvar: hegyi juhar, sárgavirágú vadgesztenye, magas 
kőrisek nagylevelű hárs, ostorfa, fekete fenyő, luc fenyő: fagyöngymentesítés, szárazolás, ritkítás. - 
Udvarmesteri épület: fekete fenyők szárazolása. - Hátsó kertrész: fakivágás, darabolás 

Hótakarítás és csúszásmentesítés folyamatosan (január-március) a kocsifeljhajtók, főbejárat, díszudvar, 
dogozói parkolók és főépület közötti gyalogút, főépület és gazdasági, múzeumi irodák közötti gyalogút, 
V-ös kapu, Schimmel hof. 

Cserjék ritkítása, sarjak, liánszerű gyomok eltávolítása a nagy kert felújított részén. (március) 
Évelőágyak tavaszi takarítása a belső udvar körül. (április) 
Évelő ágyások gyomlálása nagy kert, előkert, Schimel hof (május, június, szeptember-október) 
Fűnyírás ,szegélynyírás a teljes területen. (április, június-november) 
Fasor és szoliter fák öntözése. (május-szeptember) 
Kültéri dézsás növények átültetése.(július) 
Felújított gyep műtrágyázása 3 alkalommal.(május, július, szeptember) 
Sétautak díszburkolatok takarítása folyamatosan, lombgyűjtés szeptember-december. 
Cserjék nyírása a király kertjében. (szeptember) 
Évelők ültetése a királyné kertjében.(október) 
Egy- és kétnyári növények ültetése a király és királyné kertjében. (június, október) 
Ereszcsatornák tisztítása, festési munkálatok segítése emelőkosaras géppel. 

Külső szolgáltatóval végeztettt feladatok: Növényvédelmi munkák. (május-november), fűnyírás, 
szegélynyírás a felújított gyep nagy kerti részén (május); sétautak karbantartása belső udvar körül, 
előkertekben és a márványistálló, üvegfolyosó előtti területen. (április, május); ágaprítékolás.(április); 
évelőágy karbantartása a nagy kertben, királyné kertjében. (július, szeptember); automata 
öntözőrendszer karbantartása.(április-november); gyepszellőztetés a felújított területen.(október); alpin 
favágás.(3 db elpusztult fa, december) 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Múzeumi szakmai tevékenység  

A kastély múzeum látogatóinak száma 2018-ban összesen 18.169 fő volt. Közülük a törvény által 
biztosított ingyenességgel 8.019 fő élt. Tárlatvezetések száma 85. 

Kiállítások 
Állandó kiállítások: 
- A vadászmesterség története 
- A halászmesterség és horgászat fejlődése 
- A Kárpát-medence élőhelyei és vadfajai 
- Barokk vadászkonyha 
- Széchenyi Zsigmond emlékszoba 
- A vadászat kultúrtörténete - A vadászmesterség tárgyi kultúrája 
- Vadászírók - Élmények 
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- A modern vadászmesterség: trófeaközpontú vadászat 
- A hatvani Grassalkovich-kastély 

Időszaki kiállítások 
- Valaczkai Erzsébet – Nem csak vadásszemmel 
- Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium diákjainak 

alkotásaiból készült - Metszet című kiállítás - a Lovagteremben 

Gyűjteményi munka 
Gyűjtemény gyarapodás (adminisztráció, fotózás): 

A Pásztói Járásbíróság által elkobzott és nálunk letétbe helyezett preparátumok (8 db) 

Trófeák és könyvek ajándék 79 db, vadászkönyvek gyűjtemény – ajándék 488 db, Schell László 
trófeagyűjteménye 226 db, ezen felül folyamatosan bővült az 1971-es Vadászati Világkiállítás tárgyi és 
fotóanyaga. 

Restaurálás, műtárgyak,- kiállítási tárgyak védelme 

Az állandó kiállítások műtárgyvédelmi feltételei általánosságban jónak mondhatók. A fűtési időszakban 
hetente, és azon kívül is rendszeresen mérjük a kiállítóterek hőmérsékletét és páratartalmát, utóbbit a 
szobákban elhelyezett légnedvesítő készülékekkel szabályozzuk. Az állandó és időszaki kiállításokon 
szereplő különleges, eredeti műtárgyakra a teremőrség, s a biztonsági őrség különös gonddal figyel. 

Folyamatosan biztosított a kártevő-mentesítés, illetve kártevő gyanúja esetén az egyedi, vagy 
tárgycsoportos fertőtlenítés, mentesítés. 

Az akváriumok fenntartásához a napi etetéseken kívül a Társaság külső szolgáltatót vesz igénybe, aki 
heti rendszerességgel ellenőrzi a halak és a felszerelések állapotát, szükség szerint gyógyszeres 
kezeléseket alkalmaz. Tekintettel arra, hogy a Társaságnak megfelelő akvarisztikai végzettséggel 
rendelkező munkavállalója nincs, az állami Haszonállat Génmegőrzési Központ segítségét veszi 
igénybe a külső szolgáltató munkájának ellenőrzésében, illetve a tevékenység jog- és szakszerűségének 
fenntartása biztosításában. 

Egyéb múzeumi, közművelődési programok, múzeumpedagógia 

2018. júniustól 1 fővel bővült a múzeumpedagógusok száma a Vadászati Múzeumban.  

A múzeum népszerűsítésében aktív szerepet vállaltunk. (kitelepülések, médiaszereplés).  

A honlapon kialakított aloldal aktualizálása folyamatos volt, programjainkhoz hirdetési anyagokat 
készítettünk a honlapra és a facebookra. A honlapon külön főmenüt alakítottunk ki az "új munkatárs" 
(központi mesefigura) számára.  

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

Több családi programot és tematikus napot tartottunk az év folyamán.  

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

A 2018 nyarán teljesen felújítottuk a múzeumpedagógiai foglalkozások kínálatát. Újabb 
foglalkozásokat hirdettünk az előző tanév tapasztalatai alapján. Az igényeknek illetve a gyerekek 
érdeklődési körének megfelelően találtuk ki a témákat. 

Új múzeumpedagógiai szóróanyag készült az állandó kínálatról 1500 példányban. 

Az év második felében a múzeumpedagógiai programunkhoz egy központi alakot készíttettünk Ferenc 
Tamás grafikussal. A látogatókat bevontuk az elnevezésébe, és egy nyílt pályázatot hirdettünk, ahol 
leadhatták névjavaslatukat. A javaslatokat szeptember 1-30. között adhatták le a látogatók a múzeum 
fogadóterében elhelyezett urnába. A mesefiguráról gyereknagyságú táblát gyártattunk.  

Mezítlábas ösvény - 2018 szeptemberétől a múzeum fogadótermében mezítlábas ösvényt állítottunk fel, 
ahol a látogatók végigsétálhatnak a különböző talajtípusokon, textúrákon.  
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A különböző korosztályok igényei alapján összeállított múzeumpedagógiai foglalkozásokat, tematikus 
múzeumi órákat óvodás kortól kezdve a középiskolás korosztályig kínálunk. Fontos volt szem előtt 
tartanunk, hogy az órák ne csupán a tananyagokhoz köthetők, hanem a kirándulócsoportok számára is 
élvezhetők legyenek, ezért változatos módszertárral dolgoztunk. Foglalkozásainkon nem csupán a 
közösségépítést, hanem a tárgyakból információk gyűjtésének elsajátítását, és az összefüggések 
felismerését segítjük. 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. 

2018-ben megtartott múzeumpedagógiai foglalkozások a Vadászati Múzeumban: 119 db csoport, 
összesen 2218 fő. 70 db általános iskolai csoport 1254 fővel; 49 db óvodás csoport 964 fővel)  

A 119 foglalkozásból 43 foglalkozáson, a 2218 főből 832 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. január 2-31. - A téli erdő lakóinak megismerése (6 csoport; 105 fő- ebből 93 fő fizető) 

Éltető víz - 2018. március 20-29. - A Víz világnapjának feldolgozása (13 csoport, 295 fő- ebből 265 fő 
fizető) Interaktív, játékos foglalkozás óvodás és kisiskolás korosztály részére, ahol megismertettem őket 
a Kárpát-medence vizeinek fontosságával, védelmével és élővilágával. 

Madarat tolláról, fát leveléről_ - 2018. május 08-18. - Madarak és Fák napja feldolgozása (8 csoport, 
183 fő - ebből 167 fizető) Interaktív, játékos foglalkozás óvodás és kisiskolás korosztály részére. 
Mesékből ismert madárfajok jellegzetességeivel, viselkedésformáival találkozhattak a gyermekek. 
Választható témák voltak: erdeink fái, tölgy, bükk, fenyő; vízimadaraink; vándorsólyom - az év madara 

Állati móka - 2018. október 02-13 - Állatok Világnapja feldolgozása (13 csoport, 310 fő - ebből 285 
fizető) Interaktív, játékos foglalkozás óvodás és kisiskolás korosztály részére, ahol különböző állatok 
életébe kaphattak betekintést a csoportok. Választható állatok voltak: medve, vadmacska, zerge 

Mozgóképes foglalkozás - Madarak és fák napja - 2018. május 09-11 és 16-18 (0 fő) között Minden 
résztvevő egy vagy több képkocka elkészítésével járul hozzá a közös mozgóképhez. Az így elkészült 
animációkat a múzeum facebook oldalán nyilvánossá tesszük.  

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

Idén is csatlakoztunk a Múzeumok Őszi Fesztiválja pályázathoz, melynek keretén belül az elnyert 
pénzösszeget (nettó 50.000 Ft) a következő programokra költöttük és hirdettük a MŐF felületeken:  

Állati móka - 2018. október 02-13 - Állatok Világnapja feldolgozása (13 csoport, 310 fő - ebből 285 
fizető) Interaktív, játékos foglalkozás óvodás és kisiskolás korosztály részére, ahol különböző állatok 
életébe kaphattak betekintést a csoportok. Választható állatok voltak: medve, vadmacska, zerge 

Mese-erdő - 2018. október 02-05. - (20 fő) Felhívás óvodás, iskolás csoportok, illetve magán emberek 
számára, közös mesebeli erdő elkészítésére. Várjuk az ősz terméseiből készült alkotásokat (pl.: 
termésből készült erdő részlet, állatokkal, fákkal, bokrokkal), melyet a Vadászati Múzeumban mini-
kiállítás formájában bemutatunk a nagyközönségnek.  
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Vad-tanóra - 2018. október 5. - (0 fő) Bemutató óra keretében közös játékra invitáljuk a pedagógusokat, 
miközben megismertetjük a Vadászati Múzeum kiállításait és múzeumpedagógiai foglalkozásainkat és 
programjainkat. Kiemelkedő szerepet kap a diákok természeti nevelése, módszerek és öltetek 
összegyűjtése egy kötetlen kerekasztal beszélgetés keretében. A program végén belépőjegyeket és 
múzeumpedagógiai foglalkozásokat sorsolunk a résztvevők között! 

Természet emberei - 2018. október 13. - (25 fő - ebből 11 fő fizető) A programon a természethez, 
vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmákkal ismerkedhetnek meg a diákok és az érdeklődő vendégeink. 
Meghívott szakemberek mutatják be munkájukat, annak nehézségeit és szépségeit, mesélnek szakmai 
útjukról, tanulmányaikról, illetve azokról az emberi tulajdonságokról, melyek szükségesek az adott 
szakmához. 

Bemutatkozó szakmák: növénytermesztő - levendula farm, kecskesajt készítő - sajtmanufakúta, méhész, 
lovász 

Szabadulj a kastélyból - 2018. október 20-21. (10 csapat - 50 fő) 45 perc áll a rendelkezésére a 
csapatoknak arra, hogy a múzeum terein keresztül lejussanak a kastély alagsorába, hogy a légópincén 
keresztül kijussanak az épület labirintusából. A helyiségekben számos izgalmas kaland, rejtvény és 
borzongató élmény várja a bátor jelentkezőket.  

Csapat: max. 5 fő Időtartam: 45 perc 

Cool-túra - 2018. október 22-23. (90 fő) - Rendhagyó tárlatvezetés során a látogatóink 
megismerkedhetnek a múzeum rejtett zugaival. Betekintést nyerhetnek a kastély kulisszatitkaiba - az 
épület alatt lévő pincerendszer és a látogatók előtt zárt preparátum raktárunk is kinyitja kapuit ezen a 
két napon. Tárlatvezetés időtartama: kb. 30 perc. Túránként max. létszám: 20 fő 

Vad-pizsi-party - 2018. október 29-30. (21fő) - Kíváncsiak vagytok, milyen lehet egy "éjszaka a 
múzeumban"? Kapd fel a hálózsákod, keresd meg a zseblámpádat, és gyere velünk egy fergeteges VAD 
éjszakai buliba. A meleg kakaó, a jó hangulat és az éjszakai erdő élménye garantált! Korosztály: 8-12 
év 

VAD-ÁSZ - Hubertus nap - 2018. november 06-09.(13 fő, ebből 9 fő fizető) - Hubertus napjához 
kapcsolódva tematikus, interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokat hirdetünk óvodásoknak és 
kisiskolásoknak, illetve általános iskola felső tagozatos és középiskolás korosztálynak. A kisebbek 
megismerkedhetnek az erdő vadjaival, a vadászat hagyományaival, Széchenyi Zsigmond egzotikus 
utazásaival, míg a nagyoknál a vadászati módok, a szarvasbőgés és Széchenyi Zsigmond tanulságos 
életútja kerül terítékre. 

Néhány programunk olyan nagy sikert aratott, hogy a MŐF időszakán túl több alkalommal hirdettük. 

Vad- pizsi-party további két alkalommal: 2018. november 09-10 (18 fő) és 2018. november 16-17. (17 
fő) 

Szabadulj a kastélyból további három alkalommal: 2018. november 24. (5 csapat - 25 fő), 2018. 
november 25. (5 csapat - 25 fő) és december 16. (5 csapat - 25 fő) 

Családi programok, témanapok 

Múzeumi kutyás játszóház - 2018. március 18. (26 fő, ebből 16 fizetős) Családi állatasszisztált 
múzeumpedagógiai foglalkozás terápiás kutya bevonásával, a Madarak és fák napja témakörében.  

Rejtelmes vadászat - 2018.május 20. (24 db - 75 fő) - Nyomozós játék a Vadászati Múzeum állandó 
kiállításában.  

Húsvéti tojáskereső kalandlap - 2018. április 01-02. - (63 db kalandlap, kb. 189 fő) játékos kiállítás 
vezető, tojáskereső családi program  

Mozgóképes foglalkozás - Madarak és fák napja 2018. május 12. (1 fő) Játékos képsorozat alkotása. 
Minden résztvevő egy vagy több képkocka elkészítésével járul hozzá a közös mozgóképhez. Az 
elkészült animációkat a múzeum facebook oldalán közzé tesszük.  
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Múzeumi kutyás játszóház - 2018. május 12. (16 fő, ebből 11 fő fizető) Családi állatasszisztált 
múzeumpedagógiai foglalkozás terápiás kutya bevonásával, az erdei állatok témakörében.  

Múzeumok Éjszakája - 2018. június 23. (136 fő) A Múzeumok Éjszakáját a Családok évéhez 
kapcsoltuk. Ezért Családi csapatépítő játékot hirdettünk a családoknak, Állati családok címmel 
tematikus tárlatvezetéseket indítottunk, illetve kézműves foglalkozással vártuk a vendégeket.  

Névadó buli és bábszínházi előadás - 2018. december 1. (90 fő, ebből fizető 86 fő) A múzeum új 
munkatársának nevét ünnepélyes keretek között jelentettük be, és díjat adtunk át a nyertes név 
kitalálójának. A neve Pitypang Aladár. Bábszínházi előadást tartottuk, ahol az Aranyszamár Bábszínház 
Erdők könyve című előadását tekinthették meg a családok, óvodai és iskolai csoportok.  

Adventi készülődés - 2018. december 16. - (3 fő) Téli erdőt feldolgozó családi kalandlap és kézműves 
foglalkozás.  

Családi kalandlap - játékos kiállítás vezető családok számára (370 db kalandlap, kb. 1110 fő) 

Nyári tábor 

Vad-ka-csa nyári napközis tábor - 2018.augusztus 13-17. (14 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 2018. június 1-3. 

Ékszer virágokkal (7 fő) Kézműves asztalunknál illatos nyakláncokat és kitűzőket készítünk. 

Tudássétány (0 fő) Tudássétány a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum parkjában, óvodások és 
általános iskolások részére. A csoportok önállóan kalandozhatnak végig egy izgalmas ösvényen, ahol 
játékokon keresztül ismerhetik meg a parkok növény-és állatvilágát illetve a hatvani Grassalkovich- 
kastély parkjának rejtelmes történetét.  

Kert szökőkúttal (5 fő) A hatvani kastélypark szökőkútját különös lények díszítik. Kortól függetlenül, 
közös festmény készítésére invitáljuk az érdeklődőket. Az udvar kútjából kiindulva megfestjük a saját 
elképzelt kertünket. (Akár egy vízcsepp megfestésével is be lehet szállni a közös alkotásba?) 

Óriás társasjáték (0 fő) Élőjátékos társasjátékunkban egy izgalmas ösvényen haladva a játékosok egy 
pecsétgyűjtő menetlevéllel mennek végig a játék állomásain, ahol megismerkedhetnek a kastélypark 
történetével és élővilágával, növényszimbolikával.  A megfogható állatszőrök, agancsok, lábnyomok és 
preparátumok teszik még izgalmasabbá, a játékot. 

Mini kiállítás - Park mesék (kb. 100 fő) A hatvani Grassalkovich- kastély parkjában rendhagyó 
parktörténeti kiállítás keretében a látogatók megismerhetik, hogy az impozáns kert a történelem 
folyamán milyen szerepet töltött be, hogyan változott. Repüljenek vissza a múltba és tekintsenek be az 
apró részletekbe. Korai térképek, festmények és fotók segítik a történeti barangolást egy-egy izgalmas 
anekdotával fűszerezve. 

Kulturális Örökség Napjai (45 fő) 

Kastélytörténeti tárlatvezetés Grassalkovich I. Antaltól kezdődően, a Hatvany családon keresztül 
egészen napjainkig. A tárlatvezetés fő témája, a kastélyépület előzményei, az egyes épületrészek 
megépülésének okai, az épületrészek funkciói az idők során. Paravánokra kifüggesztett fotókiállítás. A 
kastély fennállása során készült fotókat felhasználva szemléltetjük, hogy az idő előrehaladtával, hogyan 
változott az épület. Kézműves asztal: Kastély- montázs készítése különböző művészeti technikák 
alkalmazásával. Ezek a mini-kiállításba beépíthetőek, egy üres paravánt biztosítunk, így aki szeretné az 
alkotásaikat elhelyezheti rajta. Családi kalandlap: Elsősorban családok vagy kis létszámú csoportok 
részére. A kalandlap segítségével a látogatók úgy járhatják végig a kiállítótereket, hogy közben 
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kastélytörténettel kapcsolatos feladványokra keresik a választ. A kérdésekre adott helyes válaszok által 
megoldó kulcsokat kaphatnak, amelyekkel sikeresen válaszolhatnak a feladványra. 

Kitelepülések (gyermekprogramok összeállítása, kivitelezése, megjelenés) 

-  2018. február 15-18. FeHoVa, Budapest 
-  2018. május 13. Múzeumok Majálisa, Budapest 
-  2018. szeptember 16. Gödöllői Vadásznap, Gödöllő  

Konferenciák, előadások 
- 2018. május 7. -  VII. Országos és III. Nemzetközi Múzeumandragógiai konferencia - Kecskemét - 
részvevő 
- 2018. október 1. - XVI. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó - Szolnok - Családi kalandozás a 
Vadászati Múzeumban, jó gyakorlat bemutatása - előadó  
- 2018. november 05. - X. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia - Budapest, Mezőgazdasági 
Múzeum - résztvevő 

További tevékenységek 
-  2018. január 29. - február 5.  Éves karbantartási múzeum takarítása  
-  Negyedévente a Hatvan városi programfüzetbe a programok összeállítása  
-  Nimród vadászújságban minden hónapban hirdetések készítése (2018. júliustól) 
-  2018. augusztus 14. Cselekvő közösségek projekt mentorainak tanulmányútja volt a Vadászati 

Múzeumban - szakmai vezetés - jó gyakorlatok bemutatása 
-  Magyar Turisztikai Ügynökség - a hazai múzeumpedagógiai kínálat turisztikai kapcsolódásairól 

készült felméréshez mélyinterjú 
-  Magyar Turisztikai Ügynökség GINOP-7.1.1 keretében nem fejlesztett magyarországi kastélyokról 

készülő elemző tanulmányhoz adatbekérő elkészítése 
-  Országos Magyar Vadászkamara számára az "Ismerd meg a vadászokat" projekthez oktatási 

módszertani kézikönyv készítése (vázlat összeállítása) 

Üzemeltetés 

A Vadászati Múzeum teljes területének (kiállító terek, információs pult, kávézó, múzeum pedagógia, 
folyosók, lépcsőház, aula, raktárak) éves nagy takarítása saját munkavállalói erő bevonásával történt. 

A takarítással párhuzamosan kiállítóterünkben külső szolgáltató bevonásával a kastély területén 
található hibákat javították és a pince "Vadászat története" illetve "Halászat" kiállító terek elvizesedését 
korrigálták, a falakat 1 m magasságig, tégla rétegig lebontották, majd száradás után speciális vakolattal 
látták el. 

Jelentős összeget fordított a társaság a tűzvédelmi rendszerek karbantartására és fejlesztésre. 

Az elektromos hálózatot külső szolgáltató tartja karban,év végén megkezdődött (2019 év elején pedig 
befejeződött) a teljes épületegyüttes érintésvédelmi felülvizsgálata. 

Megtörtént a Díszterem parkettáját felcsiszolása és újralakkozása, múzeum elektromos karbantartása, a 
kiállítás installációs raktár molyirtó gázosítása. 

Az akváriumok karbantartása folyamatos. 

Park, kerti utak karbantartás 

A gyepfelület, illetve a kertrészek karbantartása elsősorban külső szolgáltató igénybevételével valósult 
meg. Az öntözőrendszer és a szökőkút beüzemelését külső szolgáltató végezte, év közbeni 
működtetését pedig a Társaság alkalmazottai látták el. 
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7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. 2018. évi közhasznú költségvetési támogatás - múzeumi, kulturális, 
műemlékvédelmi tevékenység 
 
Támogatási program elnevezése: 2018. 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: 2018. január 1 - 2018. december 31.  
Támogatás összege  (1000HUF)  157,728 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 157,728 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 157,728 
 -tárgyévben folyósított összeg: 157,728 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 129,000 

 Dologi: 28,728 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 157,728 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
az "Múzeumi, kulturális, műemlékvédelmi tevékenység, múzeum és egyéb kapcsolódó területek 
üzemeltetése, működtetése" tárgyban 2018. évre 157.728 e 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 támogatás terhére a gödöllői Királyi Kastély üzemeltetéséhez, működtetéséhez kapcsolódó 
kiadások az alábbiak szerint kerültek elszámolásra: 

   Személyi jellegű kiadások 

A személyi jellegű ráfordítások tekintetében a támogatás terhére a múzeumi-kulturális területen 
dolgozó, a múzeum üzemeltetésében közvetlenül részt vevő munkatársak - múzeumi osztály, múzeum 
pedagógia, információs iroda (kastélypénztár), teremőrök, tárlatvezetők, kulturális felelős, rendészet, 
kertészet, karbantartás - 2018. január 1-től 2018. december 31-ig felmerült személyi jellegű 
kifizetéseinek költségének egy részét számolta el a Társaság. 

A támogatás felhasználását főbb jogcímenként az alábbi táblázat tartalmazza. 

Megnevezés 
Támogatás terhére 

elszámolva 

Jogcím (1000HUF) Királyi Kastély Gödöllő 

Karbantartó anyagok - vízszerelési, villanyszerelési, egyéb műszaki működési anyagok 792  
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Megnevezés 
Támogatás terhére 

elszámolva 

Jogcím (1000HUF) Királyi Kastély Gödöllő 

Park, kert működési anyagai 1 011  
Közüzemi költségek 17 594  
Anyagköltség 19 398  
Bemutató eszközök javítása  705  
Épületen végzett karbantartás, javítás 231  
Kert, park, udvari terület karbantartása 3 456  
Műszaki gépek, berendezések, vezetékes rendszerek javítása, karbantartása 4 939  
Igénybevett szolgáltatás 9 331  
Dologi kiadások összesen 28 728  
Bérköltség 96 346  
Személyi jellegű egyéb kifizetések 13 654  
Bérjárulék 19 000  
Személyi jellegű ráfordítások összesen 129 000  
Mindösszesen 157 728  

7.2.2. 1923/2017. (XII.8.) Kormányhatározathoz kapcsolódó 2018. évi bérrendezés 
 
Támogatási program elnevezése: 1923/2017. (XII.8.) Kormányhatározathoz 

kapcsolódó 2017. évi bérrendezés 
 

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: 2018. január 1 - 2018.december 31.  
Támogatás összege  (1000HUF)  61,649 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 61,649 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 61,649 
 -tárgyévben folyósított összeg: 61,649 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 61,649 

 Dologi:  
 Felhalmozási:  
 Összesen: 61,649 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
az "1923/2017. (XII.8.) Kormányhatározathoz kapcsolódó 2018. évi bérrendezés" tárgyban 2018. évre 
61.649 e Ft támogatást biztosított a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. számára. 

A támogatás célja: az előírt minimálbér-emeléshez és garantált bérminimum emeléshez, másrészt a 
kötelező emelések hatására az esetlegesen "összetorlódó" bérek okozta feszültség enyhítéséhez 
szükséges forrás biztosítása 2018. január 1. és 2018. december 31.-e közötti időszakra, az 1923/2017. 
(XII. 8.) Korm. határozat alapján. 
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A támogatás terhére a 2018-as évre vonatkozóan a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a 
garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelő béremelést, ezen túlmenően a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésének 
hatásaként keletkező bérfeszültség elkerülését ellentételező béremelést, illetve az ezen kormányrendelet 
szerinti kötelező bérszint személyi jellegű kifizetésre gyakorolt hatását számolta a társaság Gödöllői 
székhelyen foglalkoztatott munkavállalói állományát érintően. 

Támogatás felhasználása főbb jogcímenként: 
Jogcím (1000HUF) Királyi Kastély Gödöllő 

Bérköltség 60 962  

Személyi jellegű egyéb kifizetések 687  

Személyi jellegű ráfordítások összesen 61 649  

7.2.3. Kiegészítő támogatás a Gödöllői Királyi Kastély üzemeltetéséhez és 
karbantartásához 
 
Támogatási program elnevezése: Kiegészítő támogatás a Gödöllői Királyi Kastély 

üzemeltetéséhez és karbantartásához 
 

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: 2017. január 1 - 2018.június 30.  
Támogatás összege  (1000HUF)  70,237 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 70,237 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 70,237 
 -tárgyévben folyósított összeg: 70,237 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 30,646 
 Felhalmozási: 39,591 
 Összesen: 70,237 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
70.237 e Ft kiegészítő támogatást biztosított a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 
számára, 2018. február 02-i pénzügyi folyósítással. A támogatás felhasználás ebben az évben történt 
meg. 

A támogatás terhére Gödöllői Kastély épület, Park, Kastélymúzeum üzemeltetéséhez, működtetéséhez 
kapcsolódó kiadások kerültek elszámolásra.  

Támogatás felhasználása főbb jogcímenként: 

Megnevezés (1000HUF) Királyi Kastély Gödöllő 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 25 862 
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Megnevezés (1000HUF) Királyi Kastély Gödöllő 

Díszfüggönyök restaurálása, felrakása, épület ablakfelület tisztítás 4 784 

Dologi kiadások összesen  30 646 
Fűtés - kazán csere 8 041 
Biztonságtechnika felújítás 3 814 
Elektromos hálózat felújítás 14 836 
Kerti traktor beszerzés 12 900 
Fejlesztési kiadások összesen  39 591 
Összesen 70 237 

7.2.4. Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlása 
 
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: 2018. január 1 - 2018.december 31.  
Támogatás összege  (1000HUF)  85 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 85 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 85 
 -tárgyévben folyósított összeg: 85 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  
 Felhalmozási: 85 
 Összesen: 85 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából tárgyévben 85 e Ft bevétel 
származott, amelyet restaurálásra fordított a Társaság. A restaurálás 150 e Ft-ba került, ebből 85 e Ft-ra 
nyújtott fedezetet jelen támogatás. 

Restaurált tárgy: Rézmetszet: E von Enfert koronázást ábrázoló festménye nyomán készítette Doby 
Jenő 61x74 cm (+ 1 lapos nyomtatvány a szereplők neveivel) 

7.2.5. Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
8.2.1-15-2015-00001) 
 
Támogatási program elnevezése: Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-

Magyarország Operatív Program 8.2.1-15-2015-
00001) 

 

Támogató megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási 
Hivatal 
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Támogatási program elnevezése: Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program 8.2.1-15-2015-
00001) 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2017.november 27 - 2018.február 24.  
Támogatás összege  (1000HUF)  372 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 220 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 220 
 -tárgyévben folyósított összeg: 220 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 220 

 Dologi:  
 Felhalmozási:  
 Összesen: 220 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

1 fő, a járási hivatal által kiközvetített, munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott alacsony 
iskolázottságú álláskereső foglalkoztatásához - munkatapasztalat szerzése céljából 3 hónapig a 
munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adójához legfeljebb 100%-os 
támogatás, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, előírva 
a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséget. 

Támogatás időtartama: 2017.11.27 - 2018.02.24., foglalkoztatási kötelezettség: 2017.04.27 - 
2018.02.24. 

Munkakör megnevezése: teremőr 

A támogatás utólagos finanszírozású volt, havi ütemezésben. 

7.2.6. Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
8.2.1-15-2015-00001) 
 
Támogatási program elnevezése: Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-

Magyarország Operatív Program 8.2.1-15-2015-
00001) 

 

Támogató megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási 
Hivatal 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2017.október 01 - 2018.január 31.  
Támogatás összege  (1000HUF)  526 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 133 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 133 
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Támogatási program elnevezése: Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program 8.2.1-15-2015-
00001) 

 

 -tárgyévben folyósított összeg: 133 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 133 

 Dologi:  
 Felhalmozási:  
 Összesen: 133 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

1 fő, a járási hivatal által kiközvetített, munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott alacsony 
iskolázottságú álláskereső foglalkoztatásához - munkatapasztalat szerzése céljából 3 hónapig a 
munkabéréhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adójához legfeljebb 100%-os 
támogatás, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, előírva 
a folyósítási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséget. 

Támogatás időtartama: 2017.10.01 - 2018.01.31., foglalkoztatási kötelezettség: 2017.10.01 - 
2018.03.31. 

Munkakör megnevezése: múzeumi munkatárs 

A támogatás utólagos finanszírozású volt, havi ütemezésben. 

7.2.7. Az Ifjúság Éve Gödöllőn című tematikus év keretből 2018. évi tematikus és 
kulturális programok megvalósítása 
 
Támogatási program elnevezése: Az Ifjúság Éve Gödöllőn című tematikus év 

keretből 2018. évi tematikus és kulturális 
programok megvalósítása 

 

Támogató megnevezése: Gödöllő város Önkormányzata  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés X 
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2018. január 1 - 2018.december 31.  
Támogatás összege  (1000HUF)  1,500 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,500 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,500 
 -tárgyévben folyósított összeg: 1,500 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 1,500 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 1,500 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
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A támogatást a Társaság a "Terítéken a fehér arany - Kastélyok, paloták, porcelánok" című, 2018. 
április 21-tól 2018. szeptember 23-ig a gödöllői Királyi Kastély Rudolf-szárnyában megrendezett 
időszaki kiállítás megvalósításához használta fel a Társaság. 

A kiállítás megrendezésének bekerülési költsége 5.657 e Ft volt, ebből 1.500 e Ft erejéig nyújtott 
fedezetet jelen támogatás. 

7.2.18. Gödöllői Királyi Kastély Múzeum kitüntetés 
 
Támogatási program elnevezése: Gödöllői Királyi Kastély Múzeum kitüntetés  
Támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés X 
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2018.  
Támogatás összege  (1000HUF)  200 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 200 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 200 
 -tárgyévben folyósított összeg: 200 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 200 

 Dologi:  
 Felhalmozási:  
 Összesen: 200 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2018-ban a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumi Osztálya kapta meg Gödöllő Város Önkormányzatától 
közösség kategóriában a Gödöllő Kultúrájáért díjat, amellyel 200 e Ft díjazás járt.  

7.2.8. A Farkas Archívumhoz tartozó kéziratos levelek és táviratok restaurálása 
 
Támogatási program elnevezése: A Farkas Archívumhoz tartozó kéziratos levelek 

és táviratok restaurálása 
 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2018.május 1 - 2018. 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 Személyi:  
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Támogatási program elnevezése: A Farkas Archívumhoz tartozó kéziratos levelek 
és táviratok restaurálása 

 

jogcímenként: 
 Dologi:  
 Felhalmozási: 300 
 Összesen: 300 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A támogatást a Társaság a Farkas Archívum gyűjteményhez tartozó kéziratos levelek és táviratok 
restaurálására fordította. 

A munkálatok során a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum gyűjteményébe tartozó 62 db papír alapú 
műtárgy (22 db kéziratos levél, 38 db boríték és 2 db távirat) restaurálása történt meg, összesen 726 e Ft 
összegben, amelyből 300 e Ft erejéig nyújtott fedezet jelen támogatás. 

7.2.9. Múzeumok Őszi Fesztiválja Gödöllői Királyi Kastély 
 
Támogatási program elnevezése: Múzeumok Őszi Fesztiválja Gödöllői Királyi 

Kastély 
 

Támogató megnevezése: Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó X 
Támogatás időtartama: 2018. október 1 - 2018.november 11.  
Támogatás összege  (1000HUF)  60 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 60 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 60 
 -tárgyévben folyósított összeg: 60 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 60 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 60 

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 Kastélyban szervezett rendezvények, programok támogatott ellenértéke a Társaság 
által kiállított számla alapján közvetített szolgáltatásként nettó 60 e Ft+ÁFA. 

7.2.10. Múzeumok Őszi Fesztiválja Vadászati Múzeum 
 
Támogatási program elnevezése: Múzeumok Őszi Fesztiválja Vadászati Múzeum  
Támogató megnevezése: Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
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Támogatási program elnevezése: Múzeumok Őszi Fesztiválja Vadászati Múzeum  
 más gazdálkodó X 
Támogatás időtartama: 2018.október 1 - 2018.november 11.  
Támogatás összege  (1000HUF)  50 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 50 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 50 
 -tárgyévben folyósított összeg: 50 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 50 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 50 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint a rendezvény koordinálója és lebonyolítója támogatta a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű kulturális rendezvénysorozatot. 

A Hatvani Vadászati Múzeumban szervezett rendezvények, programok támogatott ellenértéke a 
Társaság által kiállított számla alapján közvetített szolgáltatásként nettó 50 e Ft+ÁFA. 

7.2.11. Adományok, egyéb támogatások 
 
Támogatási program elnevezése: Adományok, egyéb támogatások  
Támogató megnevezése: Magánszemélyek  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 magánszemélyek X 
Támogatás időtartama: 2018. január 1 - 2018.december 31.  
Támogatás összege  (1000HUF)  1,215 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,215 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,215 
 -tárgyévben folyósított összeg: 1,215 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 96 
 Felhalmozási: 1,119 
 Összesen: 1,215 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

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

Pénzbeli támogatás 

Gödöllői Királyi Kastély adománygyűjtő úrna bevétele 96 e Ft volt, amelyet közművelődési 
tevékenység működési kiadásira fordított a Társaság. 
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Tárgyi adományok 

A gödöllői Királyi Kastély részére 509 e Ft, a hatvani Vadászati múzeum részére 610 e Ft becsült 
értékű tárgyi adományt ajánlottak fel magánszemélyek. 

Tárgyi adományok tételeiben: 

Tárgyi adomány 

(1000 HUF) 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

1 db könyv Jókai Mór: Emlékbeszéd Rudolf trónörökösről és egyéb beszédek. (Budapest, 
1898) 2    
1 db archív fotó május 1-i felvonulás a Szabadság úton, a kastélyban működő szociális 
otthon dolgozóival (1961) 1    
1 db nemzeti színű papírzászló archív 1    
1 db Katolikus lexikon II. kötet (Budapest 1931) 5    
1 db a Magyar háziasszony lexikona (Budapest 1936) 7    
Kármán Imre: Marika című operettjének kottája  4    
Fénymásolatok: 
Kálmán Imre Marika című operettjének kottái 3 db 
Huszka Jenő: Erzsébet című operettjének kottái 10 db 
Liszt Ferenc: Koronázási mise kottája hegedűszólók 1 db 
Iskolai daloskönyvből Erzsébet királyné emlékére írt dalok kottái 2 db 
Erzsébet királyné emlékére írt versek fénymásolatai 2 db 2    
Baronin Mathilde Kielmannsegg: Elisabeth (Wien 1902) 36    
1 db könyv Antalffy Gyula: Reformkori magyar városrajzok (Budapest 1982) 1    
1 db könyv Dr. Takács Sarolta: Városépítés Magyarországon (Budapest 2004) 2    
Fajansz tányér kék növényi ornamentikával 26 cm-es  Brown-Westhead, Moore & Co 
Anglia 1862-1904 között  10    
Porcelán tányér kettős arany szegéllyel díszítve 24 cm. Dulevo Porcelánművek Oroszország 
20. század második fele 1    
A Wiener Bilder c. bécsi újság 1898. szeptember 18-i száma, benne képekkel illusztrált 
hosszú cikk Erzsébet királyné életéről és haláláról 10    
Kelemen Béla Magyar- Német szótár (Budapest 1900) 4    
Kelemen Béla Magyar- Német szótár (Budapest 1901) 4    
3 db fotel és 1 db szék Ferenczi Ida egykori Bécsi Burg-béli lakásából.  300    

Szék bordó bársony huzattal, felújított állapotban Dr. Ozory Aladár kastélybeli irodájából 100    
1 db üvegpohár Erzsébet királyné arcképével m:9,5 cm, d:6 cm 10    
1 db üvegpohár magyar címerrel, koronával m:7,5 cm, d:6 cm 10    
2 db preparált bagoly    20  
Feketemedve bőr és koponya   50  
Jegesmedve (bőr)   100  
Rénszarvas trófea 2 db   20  
Rénszarvas agancspár   10  
Pézsmatulok szarv (kiskoponyás)   20  
Pézsmatulok szarv (kiskoponyás)   20  
Zergekampó (kiskoponyás)   15  
Gímszarvas trófea (teljes koponya, táblán)   20  
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Tárgyi adomány 

(1000 HUF) 
Királyi 
Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély 
Hatvan 

Gímszarvas trófea (teljes koponya)   20  
Mufloncsiga (kiskoponyás, táblán)   15  
Montírozott muflon fej (táblán)   25  
Eredeti Széchenyi Zsigmond által írott levél Alaszkából   35  
Őz trófea (táblán) 6 db   60  
Gyimesi György: Megzabolázott szenvedély - Madách, 1981   1  
Csák Gyula: Vadász - Móra Könyvkiadó, 1981.   1  
Schmidt Egon: Madárdal erdőn-mezőn - Natura, 1981   1  
Szűtsy Lóránt: Boldog vadászévek - Madách, 1980   2  
Pálfalvi Nándor: Hajnali ösvényeken - Sport 1980   1  
dr. Mátrai Gábor: A muflon és vadászata- Mezőgazdasági K. 1980   7  
Studinka László: Minden nap vadásznap - Gondolat 1977   4  
Molnár Gábor: A csendes halál démona - Szépirodalmi 1977   1  
Széchenyi Zsigmond: Alaszkában vadásztam - Gondolat 1988   1  
Vércse trófea   20  
Uhu trófea   20  
Ölyv trófea   20  
Gyöngybagoly trófea   20  
Héja trófea   20  
Feketerigó trófea   20  
Fenyőrigó trófea   20  
Vidra (bőr) trófea   20  

Tárgyi adományok becsült értéke összesen 509  610  

7.2.12. Előző időszakokban kapott fejlesztési célú támogatások 
Támogatások 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          12.153 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 651 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. 
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- 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 477 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 2.584 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 1.810 e Ft. 

- 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 581 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 219 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 288 e Ft. 

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2014-ben programfinanszírozásra folyósított 4.000 e Ft 
fejlesztési célú támogatás számviteli elszámolásából tárgyévben elszámolható rész 284 e Ft. 

- A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2018.évben 70.237 e Ft kiegészítő támogatást folyósított, amelyből 39.591 e Ft-os fejlesztésre 
fordított a Társaság. Számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 3.515 e Ft. 

3.   Helyi önkormányzattól kapott támogatás       1.925 e Ft 

- Gödöllő Város Önkormányzatától 2001-2002. években kapott 10.000 e Ft fejlesztési célú támogatás 
számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható 70 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 1.855 e Ft. 

4.   Egyéb kapott támogatás                       1.406 e Ft 

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

5. Pályázat útján elnyert támogatások       39.833 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 19.000 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 16.691 e Ft. 

Elkülönített alapoktól pályázatok útján 1997. és 2017. évek között fejlesztési célra kapott 
támogatásokból tárgyévben az értékcsökkenéssel arányosan 4.142 e Ft számolható el. 
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Támogatásonkénti bemutatás 
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  2 909  

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  15  

2013 NKA Díszudvari ballusztrád pályázat  3 500  42  

2014 NKA Grafikai tároló szekrények 250  36  

2017 
NKA A Gödöllői Királyi Kastély díszudvari 
teraszai mellvédjének helyreállítása 2 000  19  

Összesen   391 559  4 142  

 
 
 
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. 

 


