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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: 2020. december 31. 
 

 
 

 1000HUF Előző év Tárgyév 

  ESZKÖZÖK (aktívák)     
A. Befektetett eszközök 7 175 497 7 065 627 
A.I. Immateriális javak 895 657 
A.I.3. Vagyoni értékű jogok 452 288 
A.I.4. Szellemi termékek 443 369 
A.II. Tárgyi eszközök 7 174 602 7 064 970 
A.II.1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 6 801 458 6 681 766 
A.II.2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 219 297 229 900 
A.II.3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 009 481 
A.II.5. Beruházások, felújítások 152 838 152 823 
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 
B. Forgóeszközök 290 225 391 436 
B.I. Készletek 28 384 21 086 
B.I.1. Anyagok 7 212 11 461 
B.I.5. Áruk 19 656 9 475 
B.I.6. Készletekre adott előlegek 1 516 150 
B.II. Követelések 49 011 20 574 
B.II.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 36 906 12 054 
B.II.6. Egyéb követelések 12 105 8 520 
B.III. Értékpapírok 0 0 
B.IV. Pénzeszközök 212 830 349 776 
B.IV.1. Pénztár, csekkek 4 227 237 
B.IV.2. Bankbetétek 208 603 349 539 
C. Aktív időbeli elhatárolások 939 466 130 
C.1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 93 465 076 
C.2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 846 1 054 

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 7 466 661 7 923 193 
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 1000HUF Előző év Tárgyév 

  FORRÁSOK (passzívák)     
D. Saját tőke 1 667 524 1 722 800 
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 -1 945 192 -1 972 173 
D.V. Lekötött tartalék 215 753 219 225 
D.VI. Értékelési tartalék 0 0 
D.VII. Adózott eredmény -23 509 55 276 
E. Céltartalékok 1 302 1 157 
E.1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 1 302 1 157 
F. Kötelezettségek 3 203 514 3 629 172 
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 
F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 037 639 3 005 396 
F.II.9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 3 037 639 3 005 396 
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 165 875 623 776 
F.III.3. Vevőktől kapott előlegek 3 967 6 258 
F.III.4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 54 964 25 534 
F.III.9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 106 944 591 984 
G. Passzív időbeli elhatárolások 2 594 321 2 570 064 
G.1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 562 265 
G.2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 20 270 13 534 
G.3. Halasztott bevételek 2 572 489 2 556 265 

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 7 466 661 7 923 193 

 



  
 

 

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. 

 

 

 
 

 
 

 

Éves beszámoló eredménykimutatása 
(összköltség eljárással) 

 
  

 
 

Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31. 

  

  

 

 
Gödöllő, 2021. március 25. 

 
 

 
 

dr. Ujváry Tamás  
ügyvezető igazgató 

 
P.h. 



Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Oldal: 2 
 

Adószám: 18665161-2-13 
Cégjegyzék szám: 13-09-129463 
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Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31. 
 

 
  

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

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 374 485 92 505 226 779 75 981 601 264 168 486 
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor) 374 485 92 505 226 779 75 981 601 264 168 486 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor) 0 0 0 0 0 0 
III. Egyéb bevételek 379 955 586 335 21 44 300 379 976 630 635 
III.a. ebből: visszaírt értékvesztés 0 444 0 0 0 444 
05. Anyagköltség 54 751 34 897 12 701 5 130 67 452 40 027 
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 184 403 115 474 24 995 10 452 209 398 125 926 
07. Egyéb szolgáltatások értéke 11 205 7 064 2 332 1 236 13 537 8 300 
08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 69 075 14 903 69 075 14 903 
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 27 427 1 465 27 427 1 465 
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok) 250 359 157 435 136 530 33 186 386 889 190 621 
10. Bérköltség 298 273 246 053 60 005 49 445 358 278 295 498 
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 44 363 26 471 7 846 5 073 52 209 31 544 
12. Bérjárulékok 62 379 45 729 12 881 8 864 75 260 54 593 
V. Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) 405 015 318 253 80 732 63 382 485 747 381 635 
VI. Értékcsökkenési leírás 117 291 116 021 10 162 7 142 127 453 123 163 
VII. Egyéb ráfordítások 3 543 43 760 508 4 502 4 051 48 262 
VII.a. ebből: értékvesztés 1 580 2 456 0 0 1 580 2 456 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor) -21 768 43 371 -1 132 12 069 -22 900 55 440 
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 60 13 18 2 78 15 
17.a. ebből: értékelési különbözet 0 0 0 0 0 0 
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sor) 60 13 18 2 78 15 
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  Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 
 1000HUF Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 528 152 159 27 687 179 
22.a. ebből: értékelési különbözet 0 0 0 0 0 0 
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22.sor) 528 152 159 27 687 179 
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) - 468 - 139 - 141 -25 - 609 - 164 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B. sor) -22 236 43 232 -1 273 12 044 -23 509 55 276 

X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) -22 236 43 232 -1 273 12 044 -23 509 55 276 
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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A gazdálkodó 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. 

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: 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 célkitűzése, 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 olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett 
volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából 
lényeges. 

 

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 5.§ (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 
77.40 Immateriális javak kölcsönzése 
79.90 Egyéb foglalás 
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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 kívül nem 
folytatott. 

Tulajdonosi és tőkestruktúra alapításkor és a 2020. november 5-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.) 1 258 000 443 000 1 701 000 84.168 

Törzstőke névérték 2020. december 31-én 1 258 660 762 300 2 020 960 100.00 

A Fővárosi Bíróság 11.Ok.60219/95/12 sorszámú végzésével a Grassalkovich Kastély Közalapítványt 
megszüntette és megmaradt vagyonát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának adta át, amely 
köteles azt a Közalapítvány céljához hasonlóan a Grassalkovich Kastélyegyüttes helyreállítására 
fordítani. 

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. 
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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. 

A Tulajdonosok 2020. december 28-i döntésével a MaHill Kft. 100 e Ft tulajdoni hányada és szavazata 
vásárlás útján a Magyar Állam tulajdonjogába került. 

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 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 3.§-a 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.) 7132 szavazat 

Gödöllő Város Önkormányzata      2868 szavazat 

 

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági 
tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs. 

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. 
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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.) 

71,32 

 
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 2020. január 01. - 2020. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 
2020. december 31. 

A 2020. márciusában kialakult pandémiás helyzet jelentős mértékben kihatással volt a Társaság 
működésére. A Gödöllői Királyi Kastély, mint múzeumi látogató hely és, mint rendezvény helyszín 
2020. március 17-től 2020. június 17-ig, majd 2020. november 11-től a mérlegkészítés időszakában is 
zárva tart, árbevétel szerző tevékenység nem, vagy csak korlátozottan folytatható. A működést 
biztosítandó források átrendeződtek, az alacsony árbevételt költségvetési támogatás ellensúlyozta, így a 
működés, likviditás biztosított. 

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 

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: A-D. EURO-CONTROLL Könyvvizsgáló és 
Pénzügyi Tanácsadó Kft., kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló: Gack Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló 
(1126 Budapest, Balassi Bálint u. 25.) kamarai tagsági igazolvány szám: 004846 

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, Grassalkovich-kastély 5852. 
hrsz. 

A Társaság az éves beszámolót saját honlapján is közzéteszi, elérhetőség: www.kiralyikastely.hu 
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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 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli politikájában 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. A számviteli rend további sajátosságai 
A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi: 

Kiemelt számviteli teendők 
Teendő Ütemezés 

Főkönyvi kivonat készítése adatszolgáltatáskor vagy havonta 
Értékvesztések elszámolása értékeléskor vagy eseménykor 
Céltartalék képzés és megszüntetése évente 
Időbeli elhatárolások elszámolása évente vagy azonnal 
Értékelési különbözetek elszámolása évente 
Kerekítési különbözetek elszámolása évente 
Értékhelyesbítések elszámolása évente 
Éves elszámolású adók előírása évente 
Analitika-főkönyv egyeztetése havonta 
Leltár-analitika egyeztetése minden leltározásnál 

 

2.6. 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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2.7. 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. 

2.8. 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: 
2021. március 10. 

2.9. 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. 

2.10. Jelentős összegű különbözetek értelmezése 
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében 
jelentős összegnek a 100 e Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A 
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.11. Jelentős összhatás értelmezése 
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős 
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy 
eredménykimutatás sor értéke 1 M Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben 
változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.12. 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. A devizás tételek értékelése az előző üzleti 
évhez képest nem változott. 

2.13. 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. 
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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. 

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. 

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges 
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további 
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 

2.14. 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. 

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

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

2.17. 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. 

2.18. Alapítás-átszervezés költségei 
A bevételekben várhatóan megtérülő alapítás-átszervezési költségek - az előző üzleti évhez hasonlóan - 
az immateriális javak között aktiválásra kerülnek. 
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2.19. 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. 

2.20. Saját termelésű készletek értékelése 
Saját termelésű készlet nem kerül kimutatásra. 

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

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

2.23. 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. 

2.24. 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. 

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

A támogatásokra vonatkozóan közlendő adatok a kiegészítő melléklet Bevételek fejezetében kerülnek 
bemutatásra. 

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai 
Múzeumi tevékenység 

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő Gödöllői Királyi Kastély 
Múzeuma az alapítói szándék szerint (a működési engedély megszerzésének időpontja: 1995. augusztus 
10., nyilvántartási száma: Mk/d/84) a gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező, stílusteremtő 
gödöllői kastélyépület történetének tárgyi emlékeit kutatja, gyűjti, őrzi meg az utókor számára és teszi 
közkinccsé. Az elmúlt huszonöt esztendő alatt több százas darabszámú tárgyi gyűjtemény, valamint 16 
ezer darabot is meghaladó dokumentum és fotó gyűlt össze, amelyek a gyűjtemény alapját alkotják. A 
teljes gyűjtemény immár több mint 17 ezer darabot számlál. 

2020-ban a pandémia következtében meghozott intézkedések miatt a kastély mindössze 31 héten 
keresztül lehetett csak nyitva. A múzeumi látogatók száma 2020-ban összesen 60898 fő volt. Közülük a 
törvény által biztosított ingyenességgel 5229 fő élt. Kedvezményes jegyet 33310 fő vásárolt, ebből diák 
7983 fő volt. A külföldi látogatók száma 11560. Négy tárlatvezetőnk, illetve három 
múzeumpedagógusunk által tartott tárlatvezetéseken a tavalyi évben összesen 8074 vendég vett részt. 

Gyűjteményi munka  

A Gödöllői Királyi Kastély múzeumi gyűjteménye a 2020-as esztendő során vásárlás és ajándékozás 
útján is jelentős, szép műtárgyakkal gyarapodott, a tárgyi anyag összesen 50 darabbal. Az ajándékba 
kapott műtárgyak közül kiemelkedik Erzsébet királyné elképzelt halotti maszkjának gipsz másolata, F. 
von Matsch alkotása. Tavalyi legjelentősebb vásárlásunk egy 1889-es fametszet volt, amely Julius von 
Blaas: Gödöllői falkavadászat c. festménye alapján készült. Ezt a műtárgyat őszi időszaki 
kiállításunkon már ki is állítottuk. 

Könyvtár  

A múzeumi szakkönyvtári gyűjtemény az elmúlt évben ajándékozás, kiadványcsere és vásárlás útján 
összesen 21 darabbal gyarapodott.  

Kölcsönzések, letétek, kölcsönadások 

Műtárgyak kölcsönzése 
- A kastély titkos élete (1945-1990) c. új állandó tárlatunkhoz főként gödöllői magánszemélyektől 
kaptunk tárgyakat. 
- Királyi és főúri vadászatok Gödöllőn c. időszaki kiállításokra főként trófeákat, vadászfegyvereket, 
illetve vadászati témájú képzőművészeti alkotásokat kölcsönöztünk. 

Műtárgyak kölcsönadása  
- 2020 őszétől 32 db műtárgyat kölcsönöztünk a Kecskeméti Katona József Múzeum, Cifrapalota 
kiállítóhelyén megrendezett "Magyarország áldott emlékezetű királynéja" - Sisi, Ferenczy Ida és a 
magyar udvartartás" c. tárlatra. 

Műtárgyvédelem 

Az állandó kiállítások műtárgyvédelmi feltételei általánosságban jónak mondhatók. A fűtési időszakban 
hetente, és azon kívül is rendszeresen mérjük a kiállítóterek hőmérsékletét és páratartalmát, utóbbit a 
szobákban elhelyezett légnedvesítő készülékekkel szabályozzuk. Az állandó és időszaki kiállításokon 
szereplő különleges, eredeti műtárgyakra a teremőrség és 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 
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elvégezni az épület legszükségesebb karbantartási munkáit. November közepétől aztán, az ismételt 
zárva tartási időszakban a kiállítóterek nagytakarítását, a műtárgyak állagmegóvó kezelését ismételten 
elvégeztük, akkor még reménykedve a 2021 év eleji nyitásban. 

Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység 

Kiállítások 

Állandó kiállítások  
- A királyi lakosztályok (1996-97) 
- Erzsébet Királyné Emlékkiállítás (1998, felújítva 2008, újrarendezve 2020.) 
- A Grassalkovichok kora (2001) 
- "Egy felújítás képei". A színházi szárny helyreállítása fényképeken (2003) 
- Királydombi pavilon. Honfoglalás kori vezérek és magyar királyok arcképcsarnoka (2004) 
- Horthy-bunker (2011) 
- A kastély titkos élete (1945-1990) 

Új állandó kiállítások 

-   Újrarendezett, bővített Erzsébet királyné Emlékkiállítás - 2020. június 18-tól 
Ferenczy Ida, Erzsébet királyné felolvasónője szobáiban 1998-ban megnyílt, majd 2008-ban felújított 
Erzsébet királyné Emlékkiállítás új szerzeményekkel gazdagodott, valamint múzeumtechnikai és 
műtárgyvédelmi felújításon esett át a kastély tavaszi kötelező zárva tartása idején. Kiállítottuk többek 
között a múzeumi gyűjteménybe bekerült Ferenczy Ida-hagyaték néhány tárgyát, például egy 
gyémántokkal és igazgyönggyel díszített virág alakú brosstűt, amely a királyné ajándéka volt Idának, 
valamint az udvartartás tagjaival és a kortársakkal kiterjedt levelezést folytató felolvasónő asztali 
tintatartóját és illatszeres dobozát. Néhány hónapig látható volt Jókai Mór: Az élet komédiásai című 
regénye, amelyet a szerző Erzsébet könyvtára számára köttetett a többihez igazodó kék selyembe és 
személyesen adott át a királynénak. A kiállításon bővült a budai várbeli 1908 és 1945 közötti Erzsébet 
Királyné Emlékmúzeumból való műtárgyak és festmények sora, új vitrint kapott a királynéval 
kapcsolatos éremgyűjtemény, valamint további, kevésbé ismert Erzsébet-arcképeket is láthatnak az 
érdeklődők. Újdonság a királyi udvar egyik orvosának, dr. Lányi János belsebésznek a hagyatéka, 
akinek orvosi kezelési naplója, valamint néhány eszköz és irat szintén helyet kapott a tárlat egyik 
vitrinjében. 

-   A kastély titkos élete (1945-1990) - 2020. szeptember 6-tól 
A 2019-ben, azonos címmel rendezett időszaki tárlatunkból a kastély 2-es szárnyának három földszinti 
termében állandó kiállítást készítettünk. A gödöllői kastélyban 1950 és 1990 között szovjet laktanyát, 
szociális otthont és honvédségi szolgálati lakásokat alakítottak ki. E négy évtized eltűnőben lévő 
emlékeit 2018-19-ben diákokkal közösen dolgoztuk fel. A kastély rendszerváltás előtti évtizedeiről az 
ifjúsági projekt eredményeire is épülő állandó kiállítás készítettünk, a diákok aktív segítségével. A 
múzeumi munka minden területén jártasságot szerző fiatalok tevékenységét 2019-ben 
Múzeumpedagógiai Különdíjjal és Év Kiállítása Különdíjjal jutalmazták, majd 2020-ban Európai 
Örökségdíj / Europa Nostra Díjjal.  

Időszaki kiállításaink 

-   Habsburg Ottó - Életút és örökség - 2020. január - augusztus 
A Habsburg Ottó Alapítvány vándorkiállítása a gödöllői kastélyban indult útjára. Az Alapítvány célja 
az, hogy a Habsburg Ottót díszpolgárrá választó 52 magyarországi településen bemutassa a volt 
trónörökös és európai államférfi életét és örökségét. Gödöllő e települések sorában is különleges 
helyszín, mivel Habsburg Ottó 1918 októberében, az elmenekülését megelőző utolsó éjszakákat a 
gödöllői kastélyban töltötte. A helyszínválasztással az Alapítvány ennek az eseménynek állított 
emléket. Az utolsó magyar uralkodó fia 1987 augusztusában léphetett ismét Magyarország területére, 
Gödöllőre 1991-ben látogatott el. A kiállítást a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan nyitottuk meg. 
A tárlat célja, hogy a közvélemény, valamint a történetírás számára bemutassa a 20. század nagy 
tanúját, aki élete során (1912-2011) számos történelemformáló eseményt élt meg. 
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-   Erzsébet királyné gardróbja - 2020. szeptember 12-től 
A kamarakiállítás a kastély gyűjteményében lévő Erzsébet királyné ruharekonstrukciókat mutatja be. 
Hogyan is nézett ki a királyné oly szívesen viselt díszmagyar öltözete? Mi volt a különlegessége a 
lovaglóruháinak? Mely színeket, kiegészítőket viselte szívesen? Milyen ruhákat hordott, amikor a 
gödöllői kastélyban tartózkodott? Ezekre és még sok izgalmas kérdésre kaphatnak választ az 
érdeklődők, ha ellátogatnak a tárlatvezetéssel megtekinthető kiállításra. Czédly Mónika divattervező és 
Kralovánszky Mária textilrestaurátor által készített gyönyörű ruhákat "Erzsébet királyné" igazán 
rendhagyó tárlatvezetésével tekinthetik meg a vendégek. 

- Királyi és főúri vadászatok Gödöllőn, a Gödöllői-dombság vadászati múltja és jelene és a 
természetfestő Csergezán Pál - 2020. november 6-tól 
Az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest megyei Területi Szervezetének időszaki kiállítása 
a gödöllői kastélyban. 
A tárlat a kastély Rudolf-szárnyának időszaki kiállítótermeiben kapott helyet, szobánként egy-egy 
jellegzetes témát bemutatva. Az első szobában Gödöllő rövid vadászati történetével, a vadászati 
módokkal, valamint különböző vadászfegyverekkel ismerkedhet meg a látogató. A következő helyiség 
Erzsébet királyné falkavadászatait, valamint Rudolf trónörököst, mint vadászt mutatja be ábrázolások, 
szobrok és egyéb tárgyak segítségével. A tárlat harmadik termében Ferenc József és Horthy Miklós 
gödöllői vadászataival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az utolsó két helyiségben festményeket 
állítottunk ki, közülük is kiemelkednek a híres természetfestő, Csergezán Pál alkotásai. A vadászat 
hangulatát hanghatások, archív filmfelvételek, valamint a termekben, és a szobasor melletti folyosón 
kiállított trófeák idézik fel. 

Múzeumi és egyéb közművelődési programok 

Emlékhelyek Napja 

2020-ban a pandémia miatt nem májusban, hanem augusztus 29-én került megrendezésre. A kastély a 
következő programmal várta az érdeklődőket: Ezen a napon ingyenesen volt megtekinthető a 
kastélyparkban álló Királydombi pavilon. A nap folyamán 3 időpontban indult padlástúra a kastély 
rejtett részének felfedezésére. Öt alkalommal tartottunk romtúrát, azaz kalandos sétát a kastély fel nem 
újított épületszárnyaiban. Míg délután kétszer indult vezetett séta a kastélyparkban. 

Kulturális Örökség Napjai 

A 2020. szeptember 19-20-i hétvégén a kastély ismét csatlakozott ehhez az országos programhoz. 
Szombaton délelőtt, míg vasárnap egész nap kínáltunk programokat az érdeklődőknek. A hétvége első 
napján három alkalommal indult padlástúra, a kastély érdekes, rejtett részének felfedezésére. Vasárnap 
négy időpontban indult Barokk színház- és Lovarda túra. Négyszer indult tárlatvezetés a Horthy-
bunkerbe, míg délután pedig a Bunker aranya - kincsvadászat a föld alatt címmel elindult a kastély új, 
szabadulós játéka. A Királydombi pavilon mindkét nap ingyenesen volt megtekinthető. 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 

Az országos rendezésű programban (2020. szeptember 28 - november 11.) is igen színes kínálattal, sok 
programmal vettünk részt. Egész októberben szerepelt a kínálatban a Bunker aranya - kincsvadászat a 
föld alatt c. új szabadulós játékunk, amelynek kerettörténete szerint a II. világháborús bombázások elől 
a bunkerbe rejtett aranytárgyakért megbízottak érkeznek, addigra azonban meg kell találni a kincseket. 
A játékosoknak 60 percük van, hogy ráleljenek a bunker aranyára. Október 3-án és október 24-én 
Kastélytitkok címmel családi napot tartottunk a kastély rejtett helyei nyomában. A program keretében 
romtúrán, padlástúrán, bunkertúrán vehettek részt az érdeklődők. Október 31-én pedig Keresd a 
lámpást! címmel tökfaragással egybekötött családi délelőttöt rendeztünk. 2020. november 7-ére 
Gardróbtitkok - Mit rejtett a főúri asszonyok ruhatára? címmel hirdettünk programot, amelynek 
keretében öltözködési tanácsokat nyújtottunk időutazó vendégeinknek. Narrált "viseletes" műsor volt a 
díszteremben, amelynek során különböző korszakok divatirányzataival ismerkedhettek meg a 
vendégek, a fehérneműtől a kalapokig.  Emellett óránként indult "Erzsébet királyné" által tartott vezetés 
az Erzsébet királyné gardróbja c. időszaki kiállításban.  

 



-15- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 

Erzsébet királyné Vers- és prózamondó verseny 

A hagyományos Erzsébet-napi vers- és prózamondó versenyünket 2020 novemberében immár 26. 
alkalommal rendeztük meg az általános és középiskolás korosztály számára, a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központtal és a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületével közösen. 
Nem szerettük volna, ha ennek a szép hagyománynak vége szakad. A tavalyi verseny különleges feladat 
elé állította a szervezőket, hiszen a világjárvány miatt csak on-line formában rendezhettük meg. A 
projekt címe is így ennek megfelelően alakult: Erzsébet királyné Csapó 26 lett, utalva arra, hogy videós 
formában vártuk a pályázatokat. Az eddigiektől eltérőn tavaly nem adtunk meg konkrét témát, 
mindenki a kedvenc versével, vagy megzenésített versével, azt a kedvenc helyszínén előadva 
jelentkezhetett tetszőleges videós formában. Így az előadói képesség mellett tavaly magasfokú digitális 
kompetenciára és kreativitásra is szüksége volt a versenyzőknek. A versenyre egy pályaművel lehetett 
nevezni, amelynek hossza nem haladhatta meg az 5 percet. A beküldött összesen 67 videó felvétel 
megtekintése alapján hozta meg a zsűri a döntését. Az eredményekről a versenyzők folyamatosan 
tájékozódhattak a Városi Könyvtár honlapjáról és így lehetővé vált egymás produkcióinak a 
megtekintése is. Ez mindenképpen fontos volt, hiszen a nyilvánosságot csak így tudtuk biztosítani.  

Tudományos tevékenység 

Gyűjtőnapok, konferencianapok 

A tavalyi évben a Múzeumi Osztály munkatársai 11 napot töltöttek terepen gyűjtőmunkával, a hazai és 
nemzetközi konferencianapok (elsősorban online) száma 16 volt, míg összesen 19 előadást tartottak. 

Kutatószolgálat 
2020-ban 27 kutató vette igénybe kutatószolgálatunkat, személyesen kérve segítséget különböző 
szakmai kérdésekben, szakdolgozatok, tanulmányok megírásához. Rajtuk kívül a kastély külsős 
tárlatvezetői és a Kastélybaráti Egyesület tagjai éltek ezzel a lehetőséggel. A hazai és külföldi kutatók 
egyre növekvő számban kérnek adatokat, fotókat, különböző információkat e-mailben. Heti 
rendszerességgel érkeznek ilyen kérőlevelek a Múzeumi Osztály munkatársaihoz.  

Együttműködés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel - Milyen digitális megoldások működhetnek 
egy múzeumban?  

A MOME "Digitális múzeum" KFI kurzusa keretében 2020-ban "A kastély másképp" címmel terveztek 
a hallgatók digitális alkalmazásokat a kastély számára. Olyan projekteken dolgoztak a hallgatók, mint a 
Barokk színház életre keltése, immerzívés játékos séták a parkban, vagy a kastély különböző 
korszakainak és lakóinak bemutatása AR és egyéb technikákkal. Milyen digitális megoldások 
működhetnek egy múzeumban? Hogyan készülhetnek múzeumi applikációk, játékok hiteles történelmi 
tartalommal megtöltve? A már több éves hagyományokkal rendelkező Digitális múzeum című kurzus 
keretében a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóival együttműködve ezek a kérdések merültek 
fel a 2020/2021 tanév során. A kurzust egyetemi oktatók vezették, a múzeum részéről a mentori 
feladatokat a muzeológus és múzeumpedagógiai kollégák vállalták. A hallgatók még október elején 
jártak a kastélyban és tárlatvezetésen is részt vettek, azt követően kisebb munkacsoportokban dolgoztak 
együtt, illetve online formában zajlottak a konzultációk. 

Múzeumpedagógia 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
Fogadtuk az iskolás és óvodai csoportokat, számuk: 71 csoport. 
Hétvégenként születésnapi programokat tartottunk: 23 csoport. 
Hétvégenként Mesélő lakosztályok címen családi vezetéseket tartottunk: 11 csoport. 
"Mama, nézd!"program: 4 alkalom. Résztvevők száma: 15 szülő a gyermekével. 
Kastélylurkók Klubja: 3 alkalom, résztvevők száma: 24 fő. 
5 iskolás és 2 óvodás csoportnak tartottunk kihelyezett múzeumpedagógiai programot, résztvevők 
száma: 140 fő.  
Bekapcsolódtunk a Szerelmes sóhajok c. Valentin-napi tárlatvezetésekbe, 2 csoport, összesen 18 fő 
vezetésével. 
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Egyéb, tematikus családi vezetések: Királyi gyermekek nyomában: 3 alkalom, 22 fő; Festmények, 
sorsok - az időszaki kiállításban: 6 alkalom, 35 fő; Parkséta - veranda, előkertek: a zárás idején 
júniusban 5 alkalom, 28 fő; Királyfi, királylány: 2 alkalom, 20 fő; Királyi kedvencek: 2 alkalom, 3 fő; 
Úri kedvtelések: 2 csoport, 10 fő; Játék és élet királyi módra: az őszi szünet hétköznapjain 5 alkalom, 
72 fő. 
Ezen felüli programok: tárlatvezetés az állandó illetve a Gardróbtitkok c. időszaki kiállításban, a 
bunkerben, valamint "romtúrák" vezetése. 

További szervezett programok 

Február 1 és 29. között megszerveztük a Királyi Kattintás fotópályázatot, melyre 23 pályázat érkezett.  

Február 29-én megszerveztük és lebonyolítottuk az Elemér-napot. A nap folyamán Elemér 1, ill. 
Elemér 2. túrákat tartottunk családoknak, illetve két alkalommal előadtuk az Eleméres papírszínház 
mesét is, melyet cilinderkészítéssel kötöttünk egybe. A résztvevők száma összesen: 140 fő. 

Március 10-én a Gödöllői Méhészegyesület közreműködésével megszerveztük és lebonyolítottuk a 
Beporzók Napját. Ennek keretében 100 fő óvodás és kisiskolás gyermek vett részt mézkóstolón, ill. 
méhészelőadáson és bemutatón.  

A karantén időszaka alatt részt vettünk a Közösségek Hete rendezvényen 2020. május 11. és 17-e 
között. Nyolcféle különböző online programot szerveztünk, 2 videó Sportkihívás témában kastélyos 
helyszíneken megvalósulva, 5 videó városi helytörténeti séta a GödöllőNetTV segítségével készült el, 1 
program, amely bemutatja a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületét. (A videók össznézettsége 
meghaladja a 10 ezret.) 

Ugyancsak a karantén időszaka alatt online programokat készítettünk: Herceg Egérváry Elemér 1-3. 
kötetének videofelvétele, felolvasták: a kastély munkatársai, Meglepetés a kastélyban! papírszínház 
felvétele, előadja múzeumpedagógus munkatárs, Ismeretterjesztő online írások heti két alkalommal 
(Grassalkovich-anekdoták, Viselettörténet), Múzeumpedagógiai ismeretterjesztő játékok, kvízek heti 
négy alkalommal, A nagy lego-kihívás (online játék). 

A Föld napja alkalmából online pályázatot hirdettünk meg. Összesen 19 pályázó 21 munkája érkezett a 
pályázatra, melyhez a facebookon közönségszavazást is meghirdettünk.  

A nyár végén múzeológus-múzeumpedagógus-tárlatvezető kollégák kifejlesztették "A bunker aranya" 
c. szabadulós játékot felnőttek részére a Horthy-bunkerben. Résztvevő csapatok száma: 12. 

Részt vettünk kézműves programokkal valamint papírszínház bemutatóval a Kastéjszakák 
rendezvényeken. 

Kastélykukucskáló nyári tábort szerveztünk 6-10 éves gyermekek részére. 3 alkalommal. (I. június 29-
július 3.; II. július 20-24.; III. augusztus 3-7.) Résztvevők száma: 52 fő. 

Két családi felfedező csomagot fejlesztettünk ki, Levelek a kastélyban-az állandó kiállításban 
(2020.július 18-tól, eladott csomagok száma: 256 db), Parkmesék herceg Egérváry Elemérrel-a kastély 
parkjában (2020. augusztus 21-től, eladott csomagok száma: 119 db). 

Részt vettünk a szeptember 28-tól november 11-ig tartó Múzeumok Őszi Fesztiválján. A fesztivál ideje 
alatt két alkalommal, október 3-án és 24-én családi napot szerveztünk. (bunkertúrák, padlástúrák, 
romtúrák, vezetések az új földszinti állandó kiállításban, kézműves programok) Október 31-én 
tökfaragó családi délelőttöt tartottunk, illetve november 7-én Gardróbtitkok címmel családi délelőttöt 
szerveztünk a Mare Temporis Egyesület közreműködésével.  

Két alkalommal (júniusban és novemberben) bekapcsolódtunk a Mozaik Múzeumtúra és a Felelős 
Szülők Iskolája által szervezett DEMO 2. ill. DEMO 3. naphoz. Videókat és online játékokat töltöttünk 
fel a megadott felületre.  

A második bezárás idején részt vettünk 3 online videóval a Hulladékcsökkentési Hét (2020.11.21-
2020.11.29.) programsorozatában. Valamint aktívan közreműködtünk a szintén a Hulladékcsökkentési 
Hét keretében meghirdetett szemétszedésben is.  



-17- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 

Ugyancsak a második bezárás idején tematizáltuk a tavaszi online játékainkat, melyeket négy 
különböző wakelet felületen teszünk elérhetővé. 

Kastelymorzsak.blog.hu címmel elindítottunk egy blogot, mely tárlatvezetők, muzeológusok és 
múzeumpedagógusok, a kastéllyal kapcsolatos írásait gyűjti össze. (A blog létrehozója, működtetője 
múzeumpedagógus munkatárs. 

Karácsonyi alkotópályázatot hirdettünk meg 2020. november 21-december 23. között, Alkoss ajándékot 
a királyi család egy tagjának címmel, melynek eredményhirdetésére december 28-án került sor. 3 
pályázó 8 munkája érkezett a felhívásra.  

Év végén kezdeményeztük és lebonyolítottuk az adventi kastélykalendárium készítését dolgozókkal, 
mely december 1-24-e között a kastély közösségi médiafelületein (Facebook, Instagram) jelent meg. 

Konferenciák, szakmai utak, képzések 

- 2020. 01. 24. Múzeumi Játékmustra, Esztergom 
- 2020. 02. 04. Városi Humán Munkaközösség találkozó 
- 2020.02.11-12. Érzékenyítő képzés a gödöllői szociális otthon szervezésében, a munkatársak részére 
(résztvevők száma: 17 fő) 
- 2020.02.28: Kultúraktív képzés, Urbanity városi játék ismertetése 
- 2020.03.20-04.13. The Museum as a Site and Source for Learning (online kurzus) 
- 2020.09.07. együttműködés kialakításáról egyeztetés az Egyszülős Központ képviselőivel 
- 2020.09.29. XVII. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, Magyar Nemzeti Galéria, Kerekasztal 
beszélgetés a Családbarát elismerés kapcsán 
- 2020.09.29. szakmai megbeszélés Csikós Hannával, a Gödöllői Ifjúsági Testület vezetőjével 
- 2020.09.24. szakmai találkozó a GIM ház vezetőjével és múzeumpedagógusával 
- 2020.10.12. Múzeumandragógiai Műhelynapok: A múzeumi inklúzió jó gyakorlatai-kerekasztal 
beszélgetés a Közösségi Múzeum elismerés kapcsán  
- 2020.10.15-16. Önkéntes menedzsmentről praktikusan - gyakorlati alapok az önkéntességről képzés, 
Önkéntes Központ Alapítvány 
- 2020.10.19. Pest megyei múzeumpedagógiai találkozó a kastélyban 
- 2020.11.02-22. Digitális tartalmak előállítása a múzeumi ismeretátadáshoz (e-learning kurzus), 
MOKK Skanzen 
- 2020.12.07. Múzeumandragógiai Műhelynap, Pulszky Társaság - Múzemandragógiai Tagozat, online 
formában 
- 2020.12.07-12.13. Múzeumok az új ,,normalitásban", szervező: MuseumDigitár, online formában 

Múzeumi elismerések, együttműködések 

- Családbarát elismerés 2020 - EMMI kiírásában 
- Közösségi Múzeum elismerés III. kategória 

Kulturális programok a Gödöllői Királyi Kastélyban 

A Gödöllői Királyi Kastély 2020-ban, hasonlóan a megelőző évekhez, úgy indult a kulturális 
programok tervezésével, mint a korábbi években. A betervezett és befogadott programok minőségileg 
jelentős kulturális eseményeket tartalmaztak.  

A koronavírus járvány terjedése a Kormányt arra kényszerítette, hogy szigorú óvintézkedéseket 
léptessenek érvénybe. Ennek következménye lett, hogy március 12-től a tervezett programokat 
bizonytalan időre el kellett halasztani.  

Ez időpontig a következő programok valósultak meg: 

2020. január 11. (szombat) Évköszöntő koncert 
2020. január 12. (vasárnap) Évköszöntő koncert 
2020. február 16. (vasárnap) A Muzsikás együttes koncertje 
2020. március 7. (szombat) Kamarazenei hétvége 
2020. március 8. (vasárnap) Ferenczy György Alap. Chopin koncert 

Sajnos az a 7 koncert, amely külföldi fellépőkkel valósult volna meg véglegesen törlődött: 
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2020. május 19. (kedd) Német - Magyar Zeneiskolai koncert 
2020. június 26. (péntek) Amerikai Ifjúsági Zenekar koncert 
2020. július 8. (szerda) Wageningeni kórus - Városi vegyes kar 
2020. július 10. (péntek) Melbourne Youth Orchestra 
2020. augusztus 21. (péntek) Baroque Nomád  
2020. augusztus 25. (kedd) Wageningeni zenekar  
2020. november 13. (péntek) Beethoven koncert 

A későbbiekben szervezési és lebonyolítási bizonytalanságok miatt a következő rendezvények is 
lemondásra kerültek:  
2020. március 18. (szerda) "Bach Mindenkinek 2020" 
2020. március 22. (vasárnap) "Bach Mindenkinek 2020" 
2020. március 29. (vasárnap) Ifjú tehetségek koncertje Zeneiskola/GSZZ 
2020. május 10. (vasárnap) GSZZ köztéri koncert 
2020. június 7. (szombat) GSZZ Koronázási hétvége koncert Lehár: Víg özvegy 
2020. június 19. (péntek) Hevesi Tamás koncert 
2020. június 28. (vasárnap) F.C. Zenei AMI táborzáró koncert 
2020. augusztus 15. (szombat) Barokk randevú Dohnányi 
2020. augusztus 16. (vasárnap) Barokk randevú Dohnányi 
2020. augusztus 27. (csütörtök) Barokk kurzus GSZZ 
2020. október 1. (csütörtök) Koncert a zene világnapján - FSZ AMI 
2020. december 5. (szombat) Adventi koncert GSZZ 
2020. december 13. (vasárnap) Adventi koncert Arpeggio 
2020. december 29. (kedd) Évbúcsúztató koncert 

Júniusban a szigorításokat mérsékelték így több programot meg lehetett tartani, így az októberi Hárfa 
Fesztivált augusztusra hoztuk előre. 
2020.augusztus 6-9. XXII. Hárfa Fesztivál 

Szeptemberben a szerencsés körülmények folytán sok éves szokás szerint koncerttel tudtunk 
megemlékezni Erzsébet királyné halálának évfordulójáról. 
2020. szeptember 11. Koncert Erzsébet királyné halálának emlékére GSZZ 

Októberben a Liszt Fesztivál keretében valósultak meg a márciusban elmaradt Kamarazenei hétvége 
koncertjei is.  
2020. október 22-25. XIX. Liszt Fesztivál 

Az év hátralévő részében már nem tudtak megvalósulni rendezvények a járvány helyzet miatt. 

Kastélyszínház 
A Barokk Színházban 2019-ben két saját színdarabunk debütált.  

- Pozsgai Zsolt: Léda 
2020-ban 10 előadást terveztünk, ebből 4 előadás valósulhatott meg a zárvatartások és korlátozások 
miatt. 

- B. Török Fruzsina – Sisi 
2020-ban 16 előadást terveztünk, ebből 7 előadás valósulhatott meg a zárvatartások és korlátozások 
miatt. 

Befogadott előadás 
2020.szeptember 28-29-30. B. Török Fruzsina: A rab oroszlán és Molnár Ferenc: Marsall című 
előadások 

Családi nap jellegű eseményeink 

A klasszikus családi nap típusú rendezvények közül 2020-ban kizárólag a Vadásznap került 
megrendezésre, amely témája okán a májusban elmaradt Természet- és Környezetvédelmi Fesztivállal 
(Nemzetközi Természetfilm Fesztivál) közös bonyolításban valósult meg. A közös rendezvényen 
mintegy 7.000 fő látogató fordult meg a Kastélyban. 
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A programok, vendéglétszám alakulására a pandémiás helyzet erősen rányomta bélyegét, a 
látogatószám és az árbevétel is jelentősen elmaradt az előző időszakokhoz képest. 

Üzemeltetés 

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

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

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

Saját erővel végzett munkálatok: "szőnyegfelszedés, visszahelyezése és ragasztása, lépcső szőnyeg 
leszorító rögzítése, fűtési rendszer karbantartása, padlófűtés felülvizsgálata, esetleg javítása, mosdó 
csapok javítása. 
Kültéri padokon a szennyeződések eltávolítása, csiszolása, festése 
Nyílászárók zárjainak folyamatos javítása. 
Párásító gépek javítása. 
Rendezvény asztalok javítása, vasalat megerősítése. 

Zöldfelület ápolás 

Hótakarítás és csúszásmentesítés gépi és kézi erővel folyamatosan az alábbi helyeken: kocsifelhajtók, 
főbejárat, díszudvar, dogozói parkolók és főépület közötti gyalogút, főépület és gazdasági, múzeumi 
irodák közötti gyalogút, V-ös kapu, Schimmelhof. 
Beltéri növények éves gondozása: locsolás, ápolás, tápoldatozás. 
Cserjék ápolása: sarjak, liánszerű gyomok eltávolítása, ritkítás és ifjítás a felső kertben és az 
előkertekben. 
Évelőágyak tavaszi takarítása a felső kert az előkertek és a Schimmelhof területén. 
Évelő ágyások gyomlálása nagy kert, előkert, Schimelhof területén. 
Évelők őszi visszavágása, ágyások takarítása. 
Fűnyírás gyűjtéssel a felújított gyepfelületen, fűnyírás gyűjtés nélkül az extenzív kezelésű részeken. 
Szegélynyírás és kaszálás az alábbi területeken: felső kert, kocsiszín, istállók, udvarmesteri épület, 
gazdasági és múzeumi irodák környéke, raktárbázis 
Fasor és szoliter fák öntözése tartályból kútvízzel. 
Kültéri dézsás növények folyamatos gondozása (ápolás öntözés, tápoldatozás.) 
Felújított gyep műtrágyázása 1 alkalommal. 
Sétautak díszburkolatok folyamatos takarítása. 
Lombgyűjtés géppel és kézzel a díszburkolatokon, sétautakon és a frekventált gyepfelületeken. 
Cserjék nyírása a felső kertben és az előkertekben. 
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Egy- és kétnyári növények ültetése az előkertekben. 
Szigetágyás, rózsatövek takarása. 
Madáritató (2 db) kihelyezése, téli madáretetés. 
A felső kertet határoló drótfonatos kerítés mentén (Tessedik út, 3-as út) a gyalogos járdára belógó ágak 
visszavágása, nyesedék elszállítása. 
Parki szemetesek rendszeres ürítése. 
Vadásznap, és természetfilm fesztivál előkészületi, lebonyolítási és utómunkálatai. A rendezvények 
során a park tisztántartása. (Eszközök kitelepítése, menekülési táblák kihelyezése, szemetesek ürítése) 
Automata öntözőrendszer vízfolyások feltárása, visszatemetése. 
Munkagépek (önjáró és gépi fűnyírók, motoros kaszák, motorfűrészek) karbantartása. 
Szigetágyás és előkerti rózsaágyások mulcsozása. 
Kültéri padok, kerti garnitúrák fertőtlenítése a járvány 1. hulláma idején. 
V-ös és VI-os kapu melletti területek tisztítása a felújítandó kerítés nyomvonalában. 
Elpusztult fák kivágása, holt fa területen hagyása, tűzifa darabolása és elszállítása. 
Raktárépületek ereszcsatornáinak tisztítása. 
Külső szolgáltatóval végeztetett feladatok:  
Automata öntözőrendszer éves karbantartása: beüzemelés, havonkénti karbantartás és téliesítés. 
Zúzottköves útburkolatok felújítása. 
Alpintechnikás favágás és faápolás a felső kert területén faállapot felmérés és kezelési javaslat alapján. 
Kastély épületeiről a megrongálódott takaróponyvák eltávolítása, a jó állapotúak visszarögzítése. 
Növényvédelmi munkák: vadgesztenyék, tűlevelű örökzöldek, platánok, hársak (fasor és szolterek) 
puszpángok, dézsás növények (citrusfélék, pálmák, leanderek, tuják) komplex kezelése. Sétautak, 
díszburkolatok gyomirtása. 
John Deere kompakt traktor előírt, szakszerviz általi karbantartása. 

Egyéb üzemeltetési feladatok 

Tavasszal megtörtént a kastélyépület múzeumi tér, Erzsébet emlékkiállítás, Színház, valamint egyéb 
területeken lévő díszfüggönyök vegytisztása, gőzzel történő vasalása, amelyet külső szolgáltatóval 
végeztettünk. A díszfüggönyök, illetve a kastélyépület nagymérerű fényáteresztő függönyeinek 
felrakása szakértői szolgáltatást igényelt. 

Szintén külső vállalkozó végezte január-február hónapokban a kastélyépület múzeumi tér ablakok, 
ablakpárkányok, tükrök tisztítását. Megtörtént az állandó kiállítás Díszterem, Fegyverterem 
falburkolatának átkenése, a Múzeumpedagógiai kabinet kitakarítása, a "jaga" rácsok által fedett fűtési 
helyek kiporszívózása. 

A szemétszállítás folyamatos, amelyet a körzetileg illetékes vállalkozás végez. 

Szükséges a rágcsáló és kártevőmentesítés, amelyet rendszeresen, negyedéves ütemezésben végez a 
megbízott vállalkozás. Eseti mentesítésre 2020-ban nem volt szükség. 

A kastély és kapcsolódó épületek műszak állagmegóvási illetve felújítási tevékenységeket 
építészmérnök bevonásával végezzük. 

A környezetvédelem iránt elkötelezett társaságunk, a vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások 
betartását szakértő vállalkozás segíti. 2020-ban elindult a "Zöld kastély" program, ennek keretében 
valósult meg a vendégtérben is a szelektív hulladékgyűjtés. 

Felújítás, fejlesztés 

Kastélyépület, természetvédelmi terület, park, valamint egyéb, biztonságtechnikai célt szolgáló 
fejlesztési, felújítási feladatokra, eszköz beszerzése a 2019-ben többek között állagmegóvási célra 
kapott költségvetési támogatás adott fedezetet. Kiemelt munkálatok: 

Mosdó blokkok felújítása - színházi folyosó     9.100 e Ft 
Tetőtér, közlekedő felújítása        4.530 e Ft 
Vagyonvédelem, berendezések beszerzése   22.876 e Ft 
Parki szökőkút működőképessé tétele szükséges átalakításokkal   4.100 e Ft 
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Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása 
A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják 
be támogatásonként az alábbi táblázatok: 

 

Támogatási program elnevezése: 2020. évi közhasznú költségvetési támogatás - 
múzeumi, kulturális, műemlékvédelmi 
tevékenység 

 

Támogató megnevezése: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és 
Informatikai Nonprofit Kft. 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2020. január 1- 2020. december 31.  
Támogatás összege (1000HUF)  246,177 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 246,177 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 246,177 
 -tárgyévben folyósított összeg: 246,177 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 192,275 

 Dologi: 53,902 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 246,177 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. "2020. évi működési 
támogatás" tárgyában 2020. évre 246.176.912,- 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 támogatást maradvány nélkül felhasználta a Társaság, a felhasználásról a szakmai és pénzügyi 
beszámoló a támogató felé összeállításra került. 

A támogatás felhasználása főbb költségnemenként: 

Megnevezés (1000HUF) Királyi Kastély 
Gödöllő 

Karbantartó anyagok - vízszerelési, villanyszerelési, egyéb műszaki működési anyagok 2 120 
Múzeum, kiállítási anyag, installáció, múzeumpedagógiai és egyéb szakmai anyagok 1 020 
Közüzemi költségek 20 321 

Anyagköltség 23 462 
Működés egyéb igénybevett szolgáltatásai, bérleti díj, szállítási költség, hulladékkezelés, 
takarítás, vegytisztítás  6 806 

Épületen végzett karbantartás, javítás 253 
Természetvédelmi terület, park, kert, udvari terület karbantartása 7 116 
Műszaki gépek, berendezések, vezetékes rendszerek javítása, karbantartása 263 
Restaurálás, kiállítás kivitelezés 7 903 
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Megnevezés (1000HUF) Királyi Kastély 
Gödöllő 

Szakmai tevékenység egyéb igénybevett szolgáltatásai, nyomdai költségek, kulturális, 
műszaki szakértés, őrzés, egyéb szolgáltatás 8 099 

Igénybevett szolgáltatás 30 440 
Dologi kiadások 53 902 
Bérköltség 154 841 
Egyéb személyi jellegű kifizetések 12 051 
Bérjárulék 25 383 

Személyi jellegű ráfordítások 192 275 
Mindösszesen 246 177 
 

 

Támogatási program elnevezése: A koronavírus-világjárvány negatív 
hatásainak kompenzálása érdekében 
jelentkező többletfeladatainak támogatása 
2020.01.01-2021.03.31. 

 

Támogató megnevezése: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2020. január 1 - 2021. március 31.  
Támogatás összege (1000HUF)  298,000 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 217,154 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 217,154 
 -tárgyévben folyósított összeg: 298,000 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 176,808 

 Dologi: 40,346 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 217,154 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 298.000.000,- Ft támogatást biztosított a Társaság számára a 
koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálása érdekében jelentkező többletfeladatokra, 
2020. december 28-i folyósítással. A támogatás felhasználási időszaka 2020.január 1 - 2021.március 31. 
közötti időszakot öleli fel. A 2020-s üzleti évben 217.154 e Ft került felhasználásra. 

A Kormány az 1847/2020. (XI.25.) Korm. határozatban egyetértett a Gödöllői Királyi Kastély 
Közhasznú Nonprofit Kft. koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálása érdekében 
jelentkező többletfeladatainak támogatásával, melynek fedezetét a Gazdaságvédelmi programok 
előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1899/2020. (XII.14.) Korm. határozattal biztosította. 
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A támogatás felhasználása főbb költségnemenként: 

Megnevezés (1000HUF) Királyi Kastély 
Gödöllő 

Takarítószerek, egyéb működési anyagok 500 

Anyagköltség 500 
Könyvvizsgálat, belső ellenőr, jogi, munkaügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb 
szakértés, tanácsadás 19 639 

Műszaki gépek, berendezések, vezetékes rendszerek, egyéb gépek javítása, karbantartása 11 485 

Őrzés, vagyonvédelmi tevékenység, egyéb működés igénybevett szolgáltatás 5 870 
Vagyonbiztosítás 2 226 
Egyéb szolgáltatás költsége 625 

Igénybevett szolgáltatás 39 846 
Dologi kiadások 40 346 
Bérköltség 140 706 
Egyéb személyi jellegű kifizetések 11 689 
Bérjárulék 24 413 
Személyi jellegű ráfordítások 176 808 
Mindösszesen 217 154 

 

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

 

Támogató megnevezése: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2019. január 1 - 2020. április 30.  
Támogatás összege (1000HUF)  100,000 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 67,356 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 67,356 
 -tárgyévben folyósított összeg:  
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 26,750 
 Felhalmozási: 40,606 
 Összesen: 67,356 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. biztosította a Társaság számára, 2019.december 2-i 
jóváírással. A támogatás felhasználása a támogatási szerződés többszöri módosításával 2019. január 1 -
2020. április 30. közötti időszak. A támogatás összege 100.000 e Ft, amelyből 2019-ben 32.644 e Ft, 
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2020-ban 67.356 e Ft került felhasználásra. A felhasználásról készült szakmai és pénzügyi beszámolót 
támogató elfogadta. 

A támogatás felhasználása főbb költségnemenként: 

Megnevezés (1000HUF) Királyi Kastély Gödöllő 
Előző időszak Tárgyidőszak Összesen 

Karbantartási munkák, festés, mázolás 2 212 8 297 10 509 
Műemlék parketta karbantartási munkák 7 449   7 449 
Kutak üzemeltetési engedélyéhez vizsgálatok elvégzése, 
dokumentációk készítése 1 206 670 1 876 

Parki közlekedő útvonalak karbantartása   8 500 8 500 
Tűzvédelmi előírások betartásához karbantartások   7 328 7 328 
Faápolás, statikai terv készítése   1 955 1 955 

Dologi kiadások összesen  10 867 26 750 37 617 
Vagyonvédelmi berendezések 3 008 22 876 25 884 
Világítórendszer bővítése, lámpatestek 1 620   1 620 
Mosdó blokkok felújítása, főépület, színházi folyosó 14 830 9 100 23 930 
Tetőtér, közlekedő felújítása 2 319 4 530 6 849 

Parki szökőkút működőképessé tétele szükséges átalakításokkal   4 100 4 100 

Fejlesztési kiadások összesen  21 777 40 606 62 383 
Összesen 32 644 67 356 100 000 

 

Támogatási program elnevezése: Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% 
felajánlás 

 

Támogató megnevezése: Költségvetés - magánszemélyek  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2020. január 01 - 2020. december 31.  
Támogatás összege (1000HUF)  166 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 166 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 166 
 -tárgyévben folyósított összeg: 166 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 166 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 166 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A magánszemélyek személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából tárgyévben 166 e Ft bevétel 
származott, amelyet múzeumpedagógiai kellékek, jelmez-szerű ruhák beszerzésére, tisztítására, 
javítására fordított a Társaság. 
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Támogatási program elnevezése: 2020. évi kulturális, múzeumi programok 
támogatása 

 

Támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés X 
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2020. január 1 - 2020. december 31.  
Támogatás összege (1000HUF)  100 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 100 
 -tárgyévben folyósított összeg: 100 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 100 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 100 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Gödöllő Város Önkormányzata a Társaság 2020. évi kulturális és múzeumi tevékenységének 
támogatására 100 e Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. A támogatás folyósítására 2020. 
augusztus 19-én került sor.  

A támogatást cél szerint kulturális eseményre, a XIX. Liszt Fesztivál keretében megtartott Kamarazenei 
hétvége koncertjének előadó művészi díjára fordította a Társaság. A felhasználásról készült szakmai és 
pénzügyi beszámolót Támogató elfogadta. 

 

Támogatási program elnevezése: Tavaszi kamarazenei hétvége 2020  

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2020. március 6 - 2020. december 15.  
Támogatás összege (1000HUF)  400 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 400 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 400 
 -tárgyévben folyósított összeg: 400 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 400 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 400 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Tavaszi Kamarazenei Hétvége kulturális program-sorozatra kapott támogatást a Társaság a 2020. 
március 7-én megrendezett Kamarai est kulturális esemény előadó művészi díjára fordította. A program 
költsége 1.292 e Ft volt, jelen támogatás 400 e Ft erejéig nyújtott fedezetet. 

 

Támogatási program elnevezése: A Farkas Archívum megvásárlása, 15. ütem  

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2020. április 4 - 2020. május 5.  
Támogatás összege (1000HUF)  1,000 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,000 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,000 
 -tárgyévben folyósított összeg: 1,000 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  
 Felhalmozási: 1,000 
 Összesen: 1,000 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Nemzeti Kulturális Alap a Farkas Archívum megvásárlásának 15. részletére 1.000 e Ft támogatást 
biztosított. A pályázati támogatás a 15., 2.000 e Ft részletéből 1.000 e Ft-ra nyújtott fedezetet. 

A Farkas Archívum - melyet a szakirodalomban Egon Caesar Corti, Erzsébet királyné életrajzírója 
nevezett így először monográfiájában, az 1930-as években, majd az elnevezést Brigitte Hamann is 
átvette - magántulajdonban őrződött meg. A Ferenczy Ida, Erzsébet királyné felolvasóhölgye és 
bizalmasa hagyatékából származó, több mint 1500 db, jobbára magánlevelekből álló iratgyűjteményt a 
felolvasónő unokaöccse, balatoni Farkas László tovább örökítette leszármazottaira. A tulajdonossal 
2009 óta folytattunk konkrét tárgyalásokat a gyűjtemény megvásárlásáról, melynek eredményeképpen 
2013. május 7-én létrejött az adásvételi szerződés. Ennek értelmében a gyűjtemény külön gyűjteményi 
egységként a Kastélymúzeumba kerül, és a közösen kialakított 40.000 e Ft-os vételárat 9 év alatt, 18 
részletben egyenlíti ki a Társaság. Az utolsó részlet fizetési határideje 2021. október 31. 

 

Támogatási program elnevezése: A Farkas Archívumhoz tartozó borítékok 
restaurálására 

 

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2021. január 1 - 2021. április 30.  
Támogatás összege (1000HUF)  500 
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Támogatási program elnevezése: A Farkas Archívumhoz tartozó borítékok 
restaurálására 

 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 0 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 0 
 -tárgyévben folyósított összeg: 500 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  
 Felhalmozási:  
 Összesen: 0 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást a Farkas Archívum gyűjteményhez tartozó borítékok restaurálására kapta a Társaság, 
2021. évi felhasználási idővel. 

 

Támogatási program elnevezése: Múzeumok Őszi Fesztiválja  

Támogató megnevezése: Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó X 
Támogatás időtartama: 2020. szeptember 28 - 2020. november 11.  
Támogatás összege (1000HUF)  150 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 150 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 150 
 -tárgyévben folyósított összeg: 150 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 150 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 150 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint a rendezvény koordinálója és lebonyolítója támogatta a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű rendezvénysorozatot. A támogatás a Társaság által múzeumi 
szolgáltatásról kiállított számla alapján nettó 150 e Ft+ÁFA. 

A programsorozat keretében megvalósult rendezvények: Múzeumi Kóstolgató; Játék és élet királyi 
módra; Erzsébet királyné gardrobja; Töklámpás faragó családi délelőtt; Kastélytitkok - A kastély rejtett 
helyei; Gardrobtitkok avagy mit rejtett a főúri asszonyok ruhatára; A bunker aranya - kincsvadászat a 
föld alatt; "Mama nézd!" programok.  
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Támogatási program elnevezése: Élő történelem másként - múzeumok a 
virtuális térben 

 

Támogató megnevezése: Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó X 
Támogatás időtartama: 2020. október 12 - 2020. október 31.  
Támogatás összege (1000HUF)  315 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 315 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 315 
 -tárgyévben folyósított összeg: 315 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 315 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 315 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint a rendezvény koordinálója és lebonyolítója támogatta az "Élő 
történelem másként - múzeumok a virtuális térben" programot, amely keretében elkészült az "Erzsébet 
királyné gödöllői napjai" című történelmi kisfilm. A támogatás a Társaság által múzeumi szolgáltatásról 
kiállított számla alapján nettó 315 e Ft+ÁFA. 

 

Támogatási program elnevezése: Adományok, egyéb támogatások  

Támogató megnevezése: Magánszemélyek, vállalkozások  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó X 
Támogatás időtartama: 2020. január 1 - 2020. december 31.  
Támogatás összege (1000HUF)  1,511 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,511 
 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,511 
 -tárgyévben folyósított összeg: 1,511 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 1,226 
 Felhalmozási: 285 
 Összesen: 1,511 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Társaság tárgy évben pénz és tárgyi adományokat is kapott, az alábbiak szerint:  

Pénzbeli támogatás 
- Adománygyűjtő úrna, felhasználás közművelődési tevékenység működési kiadásaira 76 e Ft 
- "Rejtett remekművek" időszaki kiállításon bemutatott festmények értékesítéséből felajánlás, 
felhasználás a kiállítással kapcsolatosan felmerült költségek fedezetére 800 e Ft 
- "Fogadja örökbe a kastélypark egyik ősfáját!" program keretében felajánlott támogatás 50 e Ft 
- Vállalkozástól múzeumi tevékenységre kapott támogatás 300 e Ft 

Tárgyi adományok 
A Gödöllői Királyi Kastély részére 285 e Ft becsült értékű tárgyi adományt ajánlottak fel 
magánszemélyek, tételeiben: 

Tárgyi adomány (1000 HUF) Királyi Kastély 
Gödöllő 

"Brot des Lebens" imakönyv a Melion család hagyatékából 4  
Csont és fa cigaretta szipka a Melion család hagyatékából 3  
Sebők Zsigmond: Életrajzok. Erzsébet királyné (mesefüzet). Budapest, 1914 5  
Berkó Pál-Fehér Béla: Ki mit gyűjt: Bp., 1980 1  
Pintér István: Ki volt Horthy Miklós? Bp., 1968 1  
Benedek Rózsi {et.al.} Nagy idők, nagy asszonyok Bt., 1937 2  
A szabadságharc kilenc nagy csatája Bp., 1978 2  
Rakéta márkájú, 16 köves szovjet férfi karóra 10  
Edelstein bavaria Maria Theresia porcelán teáskészlet (egyik füle törött) 40  
Szorobán (Fából készült golyós számológép) 3  
Dóczi Lajos: Utolsó szerelem / történeti vígjáték Budapest, 1887. Prochaska udvari 
könyvnyomdája  6  
Clara Tschudi: Elisabeth 6  
Erzsébet királyné emléke, 1907 10  
Erzsébet, megemlékezés Magyarország nagy királynéjáról, Bp 1900. szerk. Gábel Gyula 30  
Kaiserin Elisabeth von Österreich, F.A. Dorfmeister, Wien, 1898. 6  
Koronázási emlékkönyv, 1892. szerk: Dr. Kovács Dénes, Dr. Sziklay János 10  
Gróf Andrássy Gyula szobrának felavatása 1906, bronz emlékérem, Telcs Ede felirata: 
"Gróf Andrássy Gyula szoboremlékének lepelhullása alkalmából" 25  
Erzsébet királyné elképzelt halotti maszkjának másolata, gipsz, Franz von Matsch 
alkotása 100  
Batta András: Álom, álom, édes álom; Corvina Könyvkiadó 1  
Páncélszekrény 4 rekeszes biztonsági dupla kontrollzáras 20  

Tárgyi adományok becsült értéke összesen 285  

 

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

 

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

 

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

Személyi:  

 Dologi:  
 Felhalmozási:  
 Összesen:  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

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

A támogatások a Gödöllői Királyi Kastély fejlesztési céljaira kapott támogatások. 

1.   Alapítóktól kapott támogatás                  84 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.   20 e Ft 

2.   Költségvetésből kapott támogatás          18.170 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 652 e Ft. 

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

- 2008-ban folyósított 260.630 e Ft költségvetési támogatásból 53.630 e Ft-ot fejlesztési célra fordított a 
Társaság. Számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 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 2.579 e Ft. 

- A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által a 2011. évi Európai Uniós elnökségi rendezvények 
bonyolításához szükséges eszközök beszerzésére folyósított támogatások - I. 34.730 e Ft; II. 26.971 e Ft 
- számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 49 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 241 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 támogatásból fejlesztési 
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célra fordított rész, 27.785 e Ft 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 96 e Ft. 

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

- A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2018-ban 70.237 e Ft kiegészítő támogatást folyósított, amelyből 39.591 e Ft-t fejlesztésre 
fordított a Társaság. Számviteli elszámolásából tárgyévben bevételként elszámolható rész 6.193 e Ft. 

- A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 2019-ben 100.000 e Ft támogatást biztosított a Társaság 
számára a Gödöllői Királyi Kastély karbantartási és a kezelt vagyon állapotának megőrzéséhez 
szükséges tevékenység megvalósítása célra. A támogatásból 2019-ben 21.777 e Ft-ot, 2020-ban 40.606 
e Ft-ot fejlesztésre fordított a Társaság. Számviteli elszámolásból tárgyévben bevételként elszámolható 
rész 5.637 e Ft. 

3.   Helyi önkormányzattól kapott támogatás       1.648 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. A keretösszegből 99.978 e Ft került lehívásra, ebből fejlesztésre fordított 
rész 99.474 e Ft. Tárgyévben egyéb bevételként elszámolható a támogatás fejlesztési célra fordított 
részének számviteli elszámolásából 1.578 e Ft. 

4.   Egyéb kapott támogatás                       1.426 e Ft 

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

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

5. Pályázat útján elnyert támogatások       37.287 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 18.957 e Ft. 

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

Elkülönített alapoktól pályázatok útján 1997. és 2020. évek között fejlesztési célra kapott 
támogatásokból tárgyévben az értékcsökkenéssel arányosan 4.128 e Ft számolható el, az alábbiak 
szerint: 

Pénzügyi rendezés 
éve Jogcím (1000HUF) Kapott 

támogatás 
Elszámolt 

bevétel 

1997-1998 KKA 1. Előkert rekonstrukció 12 820  154  
1997-1999 KKA 2. Kastélyrehabilitáció 300 000  2 908  

1998 KKA 3. Kastélypark felújítás 2 800  31  
2000 NKÖM 1. Királydombi pavilon 2 000  24  



-32- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 

Pénzügyi rendezés 
éve Jogcím (1000HUF) Kapott 

támogatás 
Elszámolt 

bevétel 

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    
2013 NKA Díszudvari ballusztrád pályázat  3 500  43  
2014 NKA Grafikai tároló szekrények 250  32  

2017 
NKA A Gödöllői Királyi Kastély díszudvari teraszai 
mellvédjének helyreállítása 2 000  24  

Összesen   391 559  4 128  

 

Támogatási program elnevezése: Európai Örökségdíj / Europa Nostra  

Támogató megnevezése: Europa Nostra  
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás X 
 más gazdálkodó  
Támogatás időtartama: 2018-2019.  
Támogatás összege (1000HUF)  346 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  
 -tárgyévben felhasznált összeg:  
 -tárgyévben folyósított összeg:  
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 346 
 Felhalmozási:  
 Összesen: 346 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2020. május 7-én hozták nyilvánosságra az idei Európai Örökségdíj / Europa Nostra Díjasok listáját. 
Európa legrangosabb örökségvédelmi díjával jutalmazták a Gödöllői Királyi Kastélyt, Oktatás, képzés, 
tudatosságnövelés-kategóriában. 

A Társaság a 346 e Ft támogatással járó díjat az Egy kastély titkos élete című, 2018 - 2019-es, a 
rendszerváltás harmincadik évfordulójához kapcsolódó, rendhagyó ifjúsági projektért kapta, amellyel 
már itthon is több szakmai elismerést nyert. Az angol nyelvű pályázat különlegessége volt többek 
között, hogy azt is diákok készítették. 
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Támogatási program elnevezése: Kulturális Örökség Európai Éve 2018 
(European Year of Cultural Heritage 2018) 

 

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

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  
 önkormányzati költségvetés  
 nemzetközi forrás  
 más gazdálkodó X 
Támogatás időtartama: 2018. március 1 - 2019. szeptember 30.  
Támogatás összege (1000HUF)  1,601 
 -ebből a tárgyévre jutó összeg:  
 -tárgyévben felhasznált összeg:  
 -tárgyévben folyósított összeg: 560 
Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
 vissza nem térítendő X 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi:  
 Felhalmozási:  
 Összesen:  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az Európai Rezidenciák Szövetségén, mint gesztoron keresztül a Kreatív Európa pályázatból 2019-ben 
1.041 e Ft, 2020-ban 560 e Ft támogatást kapott a Társaság. A támogatás cél szerinti felhasználásáról 
Támogató felé elszámolt a Társaság. 

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 
Mérlegadatok változása 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

Változás %-
ban 

  ESZKÖZÖK (aktívák)         
A. Befektetett eszközök 7 175 497 7 065 627 - 109 870 -1.53 
A.I. Immateriális javak 895 657 - 238 -26.59 
A.II. Tárgyi eszközök 7 174 602 7 064 970 - 109 632 -1.53 
A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 0.00 
B. Forgóeszközök 290 225 391 436 101 211 34.87 
B.I. Készletek 28 384 21 086 -7 298 -25.71 
B.II. Követelések 49 011 20 574 -28 437 -58.02 
B.III. Értékpapírok 0 0 0 0.00 
B.IV. Pénzeszközök 212 830 349 776 136 946 64.35 
C. Aktív időbeli elhatárolások 939 466 130 465 191 49 541.11 

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 7 466 661 7 923 193 456 532 6.11 
  FORRÁSOK (passzívák)         

D. Saját tőke 1 667 524 1 722 800 55 276 3.31 



-34- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

Változás %-
ban 

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 -1 945 192 -1 972 173 -26 981 -1.39 
D.V. Lekötött tartalék 215 753 219 225 3 472 1.61 
D.VI. Értékelési tartalék 0 0 0 0.00 
D.VII. Adózott eredmény -23 509 55 276 78 785 335.13 
E. Céltartalékok 1 302 1 157 - 145 -11.14 
F. Kötelezettségek 3 203 514 3 629 172 425 658 13.29 
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 0.00 
F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 037 639 3 005 396 -32 243 -1.06 
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 165 875 623 776 457 901 276.05 
G. Passzív időbeli elhatárolások 2 594 321 2 570 064 -24 257 -0.94 

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 7 466 661 7 923 193 456 532 6.11 
 
Eredménykimutatás adatainak változása 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Változás %-
ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele 601 264 168 486 -71.98 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00 
III. Egyéb bevételek 379 976 630 635 65.97 
IV. Anyagjellegű ráfordítások 386 889 190 621 -50.73 
V. Személyi jellegű ráfordítások 485 747 381 635 -21.43 
VI. Értékcsökkenési leírás 127 453 123 163 -3.37 
VII. Egyéb ráfordítások 4 051 48 262 1 091.36 
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -22 900 55 440 342.10 
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 78 15 -80.77 
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 687 179 -73.94 
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE - 609 - 164 73.07 
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -23 509 55 276 335.13 
X. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00 
D. ADÓZOTT EREDMÉNY -23 509 55 276 335.13 
 

3.2. Mérlegtételek megoszlása 
Eszközök összetétele és annak változása 
 

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 96.10 89.18 
Immateriális javak 0.01 0.01 
Tárgyi eszközök 96.09 89.17 
Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 



-35- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Forgóeszközök 3.89 4.94 
Készletek 0.38 0.27 
Követelések 0.66 0.26 
Értékpapírok 0.00 0.00 
Pénzeszközök 2.85 4.41 
Aktív időbeli elhatárolások 0.01 5.88 
ESZKÖZÖK 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 71.6 %-át, a tárgyévben 70.4 %-át tette ki. 

Befektetett eszközök pótlása 
A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyévben elszámolt terv 
szerinti amortizáció 69.5 %-át teszi ki. 

Befektetett eszközök fedezettsége 
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 23.2 %-ban, a tárgyévben 24.4 %-
ban fedezte. 

Készletek fedezettsége 
A készletek finanszírozására az előző évben 5,874.9 %-ban, a tárgyévben 8,170.3 %-ban a saját tőke 
nyújtott fedezetet. 

Készletek forgási sebessége 
A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 17.2 
nap, a tárgyévben 45.8 nap volt. 

Vevőállomány átlagos futamideje 
A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 
22.4 nap, a tárgyévben 26.2 nap volt. 

Saját tőke változása 
A saját tőke az előző évhez képest 55,276 EFt értékkel, 3.3 %-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 21.7 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent. 

Tőkeszerkezeti mutató 
A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 192.1 %-át, a tárgyévben 210.7 %-át tették ki. A 
tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el. 

Kötelezettségek dinamikája 
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 425,658 
EFt értékkel, 13.3 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 5.2 %-ról 17.2 
%-ra nőtt. 
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3.4. Likviditás és fizetőképesség 
Pénzeszközök változása 
A pénzeszközök állománya 136,946 EFt értékkel, 64.3 %-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 1.58, a 
tárgyévben 0.59 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított. 

Likvid eszközök aránya 
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 3.5 %, a 
tárgyévben 4.7 % volt. 

Hosszú távú likviditás 
A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző 
évben 0.09, a tárgyévben 0.11 volt. A hosszú távú likviditás javult. 

Kötelezettségek és kinnlevőség 
A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 0.6 %-a teljesíthető. 

Kötelezettségek és likvid eszközök 
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 10.2 %-ban fedezték a 
kötelezettségeket. 

Kötelezettségek és bevételek 
Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 7,884 napi 
árbevétel nyújtana fedezetet. 

3.5. Jövedelmezőség 
Bevétel alakulása 
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 981,318 EFt, a tárgyévben 
799,136 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 182,182 EFt értékkel, 18.6 %-kal csökkent. 

Az árbevétel dinamikája 
A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 601,264 EFt, a tárgyévben 
168,486 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 432,778 EFt értékkel, 72.0 %-kal csökkent. 

Vagyonarányos adózott eredmény (ROA) 
Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 0.7 %-át teszi ki. 

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény 
Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) a tárgyévben 2.7 % volt. 

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) 
Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyévben 3.2 % volt. 

Árbevétel arányos adózott eredmény 
Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben -39 Ft, a tárgyévben 328 Ft volt. 

Bevétel arányos adózott eredmény 
Az összes bevétel minden ezer forintjára a tárgyévben 69 Ft adózott eredmény jutott. 

Befektetett eszközök hatékonysága 
A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 8 Ft adózott eredmény 
jutott. 

Az élőmunka hatékonysága 
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Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 145 Ft volt. 

Egy napra jutó árbevétel 
A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 1,647 EFt, a tárgyévben 460 EFt volt. 

Az adózott eredmény dinamikája 
Az adózott eredmény az előző évben -23,509 EFt, a tárgyévben 55,276 EFt volt. Az előző évhez képest 
az adózott eredmény 78,785 EFt értékkel növekedett. 

3.6. Cash flow-kimutatás 
 

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.) 
 Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

I. Működési cash flow (1-13. sorok) - 249 969 - 404 997 
1a. Adózás előtti eredmény + -23 509 55 276 

  ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, 290 874 493 344 
1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben + - 324 451 - 501 704 
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) + - 347 960 - 446 428 
2. Elszámolt amortizáció + 127 453 123 163 
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 1 504 2 012 
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 190 - 145 
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + - 507 -45 000 
6. Szállítói kötelezettség változása + -21 965 -33 450 
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 54 941 485 040 
8. Passzív időbeli elhatárolások változása + -53 442 -61 012 
9. Vevőkövetelés változása + -17 361 25 127 
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + 7 009 10 887 
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + 169 - 465 191 
12. Fizetett adó (nyereség után) - 0 0 
13. Fizetett osztalék, részesedés - 0 0 
II. Befektetési cash flow (14-18. sorok) -28 532 6 209 
14. Befektetett eszközök beszerzése - 29 039 38 791 
15. Befektetett eszközök eladása + 507 45 000 
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) 315 271 535 735 
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 + 315 271 535 735 
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0 0 
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0 0 
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 0 0 
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 Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 0 
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) + 36 770 136 947 
27. Devizás pénzeszközök átértékelése + 0 -1 
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) + 36 770 136 946 
 

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->) -5 636 
Véglegesen kapott működési támogatás eredmény javára elszámolt összege (CF22->, ->CF1a) - 493 344 
Befektetett eszközök eladásának pénzügyi eredményéből nem a tárgyévhez kapcsolódó (CF14-
>) 29 518 
Devizás pénzeszközök mérlegfordulónapi átértékelése (fel: -, le: +) (->CF27) 1 
Egyéb korrekciós tétel (nyereség: -, veszteség: +) (->CF1b, ->CF?): Alapítókkal szembeni 
kötelezettség -32 243 
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen - 501 704 

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

Befektetett eszköz beszerzéséhez kapcsolódó szállító állomány változása (CF14->) -4 020 
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen -4 020 
MÉRLEG adatának változása (Szállítók) (M->) -29 430 
CASH-FLOW kimutatás adata a korrekciók után -33 450 

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

Tárgyévben véglegesen kapott fejlesztési célú pénzeszközökből elhatárolt bevétel (CF22->) -36 755 
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen -36 755 
MÉRLEG adatának változása (Passzív időbeli elhatárolások) (M->) -24 257 
CASH-FLOW kimutatás adata a korrekciók után -61 012 

9. Vevőkövetelés változása korrekciói 
Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

Elszámolt értékvesztés (-) és visszaírása (+) vevőkre (->CF3) -2 016 
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen -2 016 
MÉRLEG adatának változása (Vevők - Vevőktől kapott előlegek) (M->) -27 143 
CASH-FLOW kimutatás előjelhelyes adata a korrekciók után 25 127 
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10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása korrekciói 
Megnevezés (1000HUF) Tárgyidőszak 

Elszámolt értékvesztés (+) és visszaírása (-) követelésekre (vevők nélkül) (->CF3) 4 
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen 4 
MÉRLEG adatának változása (m.n.s. Készletek, Követelések, Értékpapírok) (M->) -10 883 
CASH-FLOW kimutatás előjelhelyes adata a korrekciók után 10 887 
 

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. 

4.2. Sajátos tételbesorolások 
A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása 
bemutatást kívánna. 

4.3. Összehasonlíthatóság 
Össze nem hasonlítható adatok 
A Társaság mérlegében az adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Tétel átsorolások 
A mérlegben az előző üzleti évhez képest - az esetleges 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 - az esetleges jogszabályi előírások 
változásain túl - nem változtak. 

4.4. A mérleg tagolása 
Összevont tételek a mérlegben 
A Társaság a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben 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. 
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4.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása 
Pénzügyi instrumentumok 
A Társaság pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő 
értékelés címen nem értékelte át. 

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. 

4.6. Mérlegen kívüli tételek 
Nyitott származékos ügyletek 
A Társaságnak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, 
vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 

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. 

4.7. Befektetett eszközök 
Bruttó érték alakulása 
Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az 
alábbi táblázat: 

Bruttó érték alakulása 
Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 

átsorolás 
Záró 

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 29 024 0 0 0 29 024 
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 
Vagyoni értékű jogok 18 197 22 0 0 18 219 
Szellemi termékek 6 755 0 0 0 6 755 
Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 
Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 
Immateriális javak összesen 53 976 22 0 0 53 998 
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8 889 776 17 730 28 000 0 8 879 506 
Műszaki berendezések, gépek, járművek 828 508 21 565 5 341 0 844 732 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 99 964 3 509 798 0 102 675 
Tenyészállatok 0 0 0 0 0 
Beruházások, felújítások 152 838 42 811 42 826 0 152 823 
Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 0 0 
Tárgyi eszközök összesen 9 971 086 85 615 76 965 0 9 979 736 
ebből: vagyonkezelt eszközök  3 355 183 0 0 0 3 355 183 
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Halmozott értékcsökkenés alakulása 
Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be 
mérlegtételenként az alábbi táblázat: 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 
Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 

átsorolás 
Záró 

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 29 024 0 0 0 29 024 
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 
Vagyoni értékű jogok 17 745 186 0 0 17 931 
Szellemi termékek 6 312 74 0 0 6 386 
Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 
Immateriális javak összesen 53 081 260 0 0 53 341 
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 
Ingatlanok és jogok 2 088 318 110 675 1 253 0 2 197 740 
Műszaki berendezések, gépek, járművek 609 211 8 191 2 570 0 614 832 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 98 955 4 037 798 0 102 194 
Tenyészállatok 0 0 0 0 0 
Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 
Tárgyi eszközök összesen 2 796 484 122 903 4 621 0 2 914 766 
ebből: vagyonkezelt eszközök  534 210 32 243 0 0 566 453 

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása 
A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi 
táblázat: 

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 
Mérlegtétel (1000HUF) Lineáris Degresszív Telj.arány Egyéb Összesen 

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 0 0 
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 
Vagyoni értékű jogok 164 0 0 22 186 
Szellemi termékek 74 0 0 0 74 
Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 
Immateriális javak összesen 238 0 0 22 260 
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 110 675 0 0 0 110 675 
Műszaki berendezések, gépek, járművek 8 191 0 0 0 8 191 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 529 0 0 3 508 4 037 
Tenyészállatok 0 0 0 0 0 
Tárgyi eszközök összesen 119 395 0 0 3 508 122 903 
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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Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása 
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási 
időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem 
került sor. 

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 6 681 766 
     ebből vagyonkezelt eszközök értéke 2 776 908 

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei 
A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz 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. 

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 109.870 e Ft-tal csökkent. 
Az állományváltozás alakulása: 

Növekedés 42.811 e Ft, amelyből  

Tárgyévi beruházások (Nyitó nélkül) 
- Kastély épület és park területeken végzett felújítások, beruházások értéke   17.730 e Ft 
- Múzeumi, kiállítási tárgyak              834 e Ft 
- Szakmai működési eszközök, berendezési tárgyak, bútorok          784 e Ft 
- Rendezvényes működési eszközök beszerzése            297 e Ft 
- Egyéb működési tárgyi eszköz beszerzése            290 e Ft 
- Biztonságtechnikai eszközök beszerzése, bővítése      22.876 e Ft 
    Növekedés összesen          42.811 e Ft 

Tárgyévi beruházások forrásai 
- "A Gödöllői Királyi Kastély karbantartási és a kezelt vagyon állapotának fenntartásához, 
megőrzéséhez szükséges tevékenység megvalósítása" tárgyú támogatás terhére   40.606 e Ft 
- Tárgyi adományok értéke              285 e Ft 
- Saját árbevétel            1.920 e Ft 
    Források összesen          42.811 e Ft 

Csökkenés 152.681 e Ft, amelyből 

- Terv szerinti értékcsökkenési leírás      123.163 e Ft 
- Értékesítés kivezetési értéke         26.747 e Ft 
- Egyéb csökkenés, kivezetés           2.771 e Ft 
   Csökkenés összesen        152.681 e Ft 
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A befektetett eszközökön belül jelentős tételt képvisel az alapításkor használatba, majd a későbbiek 
során vagyonkezelésbe átvett eszközök, ingatlanok, a Gödöllői Grassalkovich-kastély és Kastélypark 
területek értéke. A Társaság alapítása óta jelentős értékű fejlesztést hajtott végre az épületegyüttes és 
park területeken, amely értékek rendezésére a vagyonkezelési szerződés módosítását követően kerülhet 
sor 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 2 809 151 2 776 908 -32 243 
Állami tulajdonú műszaki berendezések, gépek, járművek 11 822 11 822 0 

Vagyonkezelt eszközök összesen 2 820 973 2 788 730 -32 243 

4.8. 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 21.086 e Ft, a nyitó 28.384 e Ft-hoz képest 7.298 e Ft a csökkenés. A zárókészlet 
értékből 150 e Ft árukészlet beszerzésre adott előleg. Az árukészlet értéke a készletek értékén belül 
45%, az értékesítés folyamatos. 

Követelések alakulása 
A követelések záró értéke 20.574 e Ft, a nyitó 49.011 e Ft-hoz képest 28.437 e Ft a csökkenés, 
amelyből a vevő követelések 24.852 e Ft-tal, az egyéb követelések 3.585 e Ft-tal csökkentek. 

A vevőkövetelés 12.054 e Ft összegéből 10.532 e Ft a mérlegkészítésig rendeződött, partnereinkkel 
folyamatos az egyeztetés. 

Az egyéb követelések normál működéshez kapcsolódnak. 

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi 
táblázat: 

Követelések értékelése 
Jogcím (1000HUF) Eredeti Könyvszerinti Tárgyidőszaki értékvesztés Halmozott 

 érték érték elszámolás visszaírás értékvesztés 

Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők) 15 719 12 054 2 440 424 3 665 
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal 
szemben 0 0 0 0 0 
Követelések jelentős tulajdoni részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 
Követelések egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 
Váltókövetelések 0 0 0 0 0 
Egyéb követelések 8 632 8 520 16 20 112 
Követelések összesen 24 351 20 574 2 456 444 3 777 

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn. 
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Követelések jelentős tételei 
A mérlegben szereplő vevőköveteléseken felül egyéb követelések közül a jelentősnek minősülő 
tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:  

Egyéb követelések 
Egyes tételek jelentős elemei (1000HUF) Összeg 

Munkavállalókkal szembeni követelés 100 
Költségvetéssel szembeni követelés 8 312 
Bankkártya, SZÉP kártya, egyéb kártyás fizetés, utalvány fizetési mód miatti követelés 80 
Egyéb követelés 28 

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 349.776 e Ft, a nyitó 212.830 e Ft-hoz viszonyítva 136.946 e Ft a 
növekedés. 

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 
összegei az alábbiak: 

Egyes tételek jelentős elemei (1000HUF) Összeg 

Apport ingatlan 2020.évi értékesítés bevétele - Tulajdonosi döntés alapján Török Ignác szülőház 
felújítására fordítandó  45 000 
A koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálása érdekében jelentkező 
többletfeladatainak támogatása, 2020.01.01-2021.03.31. ;Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. – 
2021. évi felhasználásra áthúzódó maradvány 62 846 
A Farkas Archívumhoz tartozó borítékok restaurálására NKA pályázati pénzforrás, 2021. évi 
felhasználási idővel 500 

Hátrasorolt eszközök 
A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a 
kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. 

4.9. Aktív időbeli elhatárolások 
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai 
A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi: 

Visszahatárolt bevételek alakulása 
Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Egyéb árbevétel, bevétel 93 1 745 
2020. évi működési támogatás 0 246 177 
A koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálására kapott 
támogatás 2020-ban felhasznált összege 0 217 154 
Összesen: 93 465 076 

Elhatárolt költségek és ráfordítások 
Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok 
alakulása az alábbi: 
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Elhatárolt ráfordítások alakulása 
Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Biztosítási díj 78 265 
Bérleti díj 0 78 
Előfizetési díj 290 394 
Hirdetési díj 478 155 
Közüzemi költség 0 162 
Összesen: 846 1 054 

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

4.10. Saját tőke 
Saját tőke elemeinek változása 
A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait, valamint a változások okait mutatja be az alábbi táblázat: 

Saját tőke alakulása 
Tőkeelem 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás Változás indoka 

Jegyzett tőke 2 020 960 2 020 960    
Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0    

Tőketartalék 1 399 512 1 399 512    
Eredménytartalék 

-1 945 192 -1 972 173 -26 981 
2019.évi adózott eredmény -23.509 e Ft 
Fejlesztési tartalék képzés -3.472 e Ft 

Lekötött tartalék 215 753 219 225 3 472 Fejlesztési tartalék képzés  
Értékelési tartalék 0 0    

Adózott eredmény -23 509 55 276 78 785 Adózott eredmény változása 

Saját tőke összesen 1 667 524 1 722 800 55 276 2020. évi adózott eredmény 

Jegyzett tőke alakulása 
A jegyzett tőke összege tárgyidőszakban nem változott, de a Tulajdonosok 2020. december 28-i 
döntésével a MaHill Mérnökiroda Kft. tulajdonában lévő 100 e Ft üzletrésze vásárlás útján a Magyar 
Állam tulajdonába került. 

Tulajdonosi összetétel változása 

Tulajdonos megnevezése (1000HUF) Előző időszak Változás Tárgyidőszak Tulajdoni 
hányad 

Magyar Állam (képviseli a Magyar Turisztika Ügynökség Zrt.) 1 700 900 100 1 701 000 84,168% 
Gödöllő Város Önkormányzat 319 960   319 960 15,832% 
MaHill Mérnökiroda Kft. 100 -100 0 0,000% 
Jegyzett tőke összesen 2 020 960 0 2 020 960 100,000% 

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

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 
A Társaság beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel. 
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Visszavásárolt saját üzletrészek 
A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem 
közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el. 

Lekötött tartalék jogcímei 
A Társaság tulajdonát képező 5850/A/1 hrsz.-ú, 5850/A/2 hrsz.-ú,5850/A/3 hrsz.-ú és 5850/A/4 hrsz.-ú 
ingatlanok értékesítéséből 2020-ban 45.000 e Ft bevétele keletkezett a Társaságnak. A 6/2020 (04.08) 
sz. Taggyűlési határozat alapján az ingatlan értékesítéséből befolyt bevételt a Gödöllő, Martinovics utca 
4. szám alatti, Török Ignác aradi vértanú szülőházaként ismert ingatlan felújítására és emlékház 
kialakítására fordítható. A felújítás a 2021-évre szóló üzleti tervben tervezésre került. A Társaság az 
ingatlan felújításra saját döntés alapján a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével fejlesztési 
tartalékot képzett - lekötött tartalék az eredménytartalék terhére - amelyre a társaság 2020. évi adózás 
előtti pozitív eredménye adott lehetőséget. A fejlesztési tartalék összege a társasági adó alapot növelő és 
csökkentő tételek figyelembe vételével számított adóalap összegének erejéig, 3.472 e Ft-ban került 
megállapításra. 

A lekötött tartalék jogcímei - külön jelölve a tőketartalékból illetőleg az eredménytartalékból lekötött 
összegeket - az alábbiak: 

Lekötött tőketartalék és eredménytartalék 
 Tőke- Eredmény- 

Jogcím (1000HUF) tartalékból tartalékból 

Saját elhatározás alapján, fejlesztési tartalék címén   3 472 
Jogszabály alapján a vagyonkezelésbe kapott eszközök visszapótlási 
kötelezettségek fedezetére (2013.december 31-ig képzett) 0 215 753 
Összesen: 0 219 225 

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

Tőkemegfelelés 
A Társaság fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget 
tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít. 

Saját tőke/Jegyzett tőke aránya 85,24%. 

4.11. Céltartalékok 
Céltartalékok - várható kötelezettségekre 
A várható kötelezettségekre képzett céltartalék összege az előző évhez képest 145 e Ft-tal csökkent. 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. 

Az e jogcímen céltartalékképzés és -felhasználás alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

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

  képzés felhaszn.  

Peres kötelezettség 0 0 0 0 
Kiajánlás alapján még várható fizetési kötelezettség utazási 
irodák részére 1 302 54 199 1 157 
Összesen: 1 302 54 199 1 157 
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Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre 
A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző 
évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták. 

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. 

4.12. Kötelezettségek 
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 
A mérlegben kimutatott kötelezettségek közül azon kötelezettségeket mutatja be az alábbi táblázat, 
amelyek hátralévő futamideje több mint öt év: 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 
Jogcím Hátralévő 

futamidő(év) 
Összeg 

(1000HUF) 

MNV Zrt. vagyonkezelt ingatlanok, vagyoni értékű jogok 0 2 993 574 
MNV Zrt. vagyonkezelt műszaki berendezések, gépek, járművek  11 822 
Összesen: - 3 005 396 

Biztosított kötelezettségek 
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított 
kötelezettség nem szerepel. 

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek 
A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb 
kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. 

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei 
A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 
tétel nem szerepel. 

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

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre 
Az egyes mérlegtételek esetében a fentiek szerint kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon 
részét képező eszközök értéke az alábbi: 

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

eszközök 

MNV Zrt. vagyonkezelt ingatlanok, vagyoni értékű jogok 2 993 574 
MNV Zrt. vagyonkezelt műszaki berendezések, gépek, járművek 11 822 

 

 



-48- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 

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 623.776 e Ft, előző időszakhoz, 165.875 e Ft-hoz képest 457.901 
e Ft-tal növekedett. A rövidlejáratú kötelezettségeken belül a szállítókkal szembeni kötelezettségek 
összege 29.430 e Ft-tal csökkent, az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összege 485.040 e Ft-tal, a 
vevőktől kapott előlegek összege 2.291 e Ft-tal növekedett. 

A szállítókkal szembeni kötelezettség 25.534 e Ft összegéből 4.000 e Ft egy magánszeméllyel 2013-ban 
kötött adásvételi szerződéshez kapcsolódik, amelynek tárgya a "Farkas-archívum" gyűjtemény 
megvásárlása, összesen 40.000 e Ft összegben. Szerződés szerint a vásárlás összegéből 2020. december 
31-ig 36.000 e Ft került kifizetésre, a fennmaradó 4.000 e Ft kiegyenlítésének ütemezése - 2021. április 
30.-2021. október 31-ig 4.000 e Ft. Az utolsó részlet kifizetési határideje 2021.október 31. A szállítói 
tartozások összegéből beruházáshoz a fenti tétel, összesen 4.000 e Ft kapcsolódik. 

A szállítói kötelezettség összegéből a mérlegkészítés időpontjáig 19.161 e Ft kötelezettség rendeződött. 
A fennmaradó 6.373 e Ft-ból 4.000 e Ft a fentiekben említett adásvételi szerződés alapján szerződés 
szerint még esedékes részlet, a további 2.373 e Ft szállítói kötelezettség rendezése folyamatos. 

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 591.984 e Ft záró értékéből 544.177 e Ft 2020-ban kapott 
költségvetési támogatások összege, amelyek felhasználásának elszámolása támogató felé folyamatban 
van. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek összege normál működéshez kapcsolódik. 

A mérlegben szereplő kötelezettségek közül a fentiekben ki nem emelt egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:  

Egyes tételek jelentős elemei (1000HUF) Összeg 

Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 22 022 
Költségvetéssel szembeni, adó, járulék kötelezettség 22 891 
Egyéb vevő követelés 629 
Egyéb szerződéses kötelezettség 1 905 
Egyéb, ki nem emelt kötelezettség 360 
2020. évi működési támogatás – Támogató: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és 
Informatikai Nonprofit Kft. 246 177 
A koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálása érdekében jelentkező 
többletfeladatainak támogatása, 2020.01.01-2021.03.31. – Támogató: Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. 298 000 

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

4.13. Passzív időbeli elhatárolások 
Elhatárolt bevételek 
A bevételek passzív elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi: 

Elhatárolt bevételek alakulása 
Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Következő időszakra járó árbevétel 1 562 265 
Összesen: 1 562 265 
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Elhatárolt költségek, ráfordítások 
A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok 
időbeli alakulása az alábbi: 

Visszahatárolt ráfordítások alakulása 
Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Prémium, teljesítményösztönző elhatárolt összege 13 923 0 
Egyéb költség, ráfordítás elhatárolt összege 6 347 4 023 
Peres kötelezettség 0 9 511 
Összesen: 20 270 13 534 

 
A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület, mint felperes (székhely: 2100 Gödöllő, Patak tér 
7., nyilvántartási szám: 13-02-0002055, képviseli: Perna Pál elnök) személyiségi jog megsértése, 
birtokvédelem, kártérítés iránt indított pert a társasággal, mint alperessel szemben. A per a Budapest 
Környéki Törvényszék előtt 10.P.20.124/2020 ügyszám alatt van folyamatban. A felperes keresetét 
birtokháborítás megszüntetése, birtokvédelem, kártérítés, személyiségi jogsértés és sérelemdíj 
megfizetése iránt előterjesztett elő kérelmet 2020. március 16. napján. A per jelenleg a perfelvétel 
szakában van, a felperes 2021. február 02. napján módosította és kiterjesztette a keresetét közös 
tulajdon megszüntetése iránt. A felperes keresetében birtoksértő magatartással okozott 2.314.660,- Ft 
kár megtérítése, a közös tulajdon megszüntetése érdekében 4.787.915,- Ft ellenérték (megváltási ár) 
megfizetése és jó hírnévhez fűződő személyiségi jogának megsértése okán 2.000.000,- Ft sérelemdíj 
megfizetése iránt terjesztett elő keresetet. A felperes ideiglenes intézkedés elrendelését is kérte a 
birtokvédelmi keresete körében, amelyet a bíróság első- és másodfokon is elutasított. A felperes 
perköltségként 150.000,- Ft ügyvédi munkadíj iránti igényt terjesztett elő. A peres eljárás várható 
illetéke 258.880,- Ft. A kereseti kérelemben meghatározott bármely jogcímen előterjesztett összeg, 
illetve a perköltség együttes összege 9.511.455,- Ft. 

Halasztott bevételek 
A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek jelentősebb összegei, és azok időbeli 
alakulása az alábbi: 

Halasztott bevételek alakulása 
Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Alapítóktól kapott támogatás   
- Környezetvédelmi Minisztérium közhasznú támogatás 3 586 3 502 
Költségvetésből kapott támogatás   
- 1998 évi költségvetési támogatásból fejlesztés 37 767 37 115 
- 1999 évi költségvetési támogatásból fejlesztés 101 711 99 967 
- 2008.évi költségvetési támogatásból fejlesztés 41 387 40 910 
- 2010.évi költségvetési támogatás/NFÜ kiemelt projekt 1. ütem 130 584 128 005 
- NEFMI 2011. évi EU elnökségi rendezvények biztosításához eszközök 
beszerzésére kapott támogatások 1 723 1 674 
- MNV Zrt. de minimis/20MFt támogatásból fejlesztés 12 656 12 415 
- MNV Zrt. de minimis/27,9MFt támogatásból fejlesztés 16 166 15 947 
- MNV Zrt. 2012. évi kulturális célú támogatásból fejlesztés 15 255 15 159 
- EMMI 2014. évi egyedi támogatásból fejlesztés 1 092 809 
- NGM rendelet/online pénztárgép beszerzésre kapott támogatás 591 591 
- 2018. évi kiegészítő támogatás a Gödöllői Királyi Kastély 
üzemeltetéséhez és karbantartásához 29 885 23 692 
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Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

- Gödöllői Királyi Kastély karbantartási és a kezelt vagyon állapotának 
fenntartásához, megőrzéséhez szükséges tevékenység megvalósítása 20 285 55 254 
Helyi önkormányzattól kapott támogatás   
- Gödöllő Város Önkormányzat 2001-2002 évi támogatásból fejlesztés 8 831 8 761 
- Gödöllő Város Önkormányzat kiemelt projekt II. ütem támogatásból 
fejlesztés 68 697 67 119 
Egyéb támogatás   
- Térítés nélkül kapott eszközök, adományok 58 109 56 968 
Pályázat útján elnyert támogatás   
- Fejlesztési célú támogatás - Európa Uniós pályázatok 1 701 722  1 668 563 
- Fejlesztési célú támogatás - Elkülönített alapok 321 639 319 011 
Egyéb halasztott bevétel - fellelt készletek értéke 803 803 
Összesen: 2 572 489 2 556 265 

 

Átengedett befektetett eszközök bevétele 
A Társaság befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem 
engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg. 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

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 tárgyidőszakban 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. 



-51- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 

5.4. Bevételek 
Bevételek alakulása 
A tárgyévi összes bevétel 799.136 e Ft, az előző évi bevételekhez, 981.318 e Ft-hoz képest a csökkenés 
182.182 e Ft. A bevételeken belüli arány az egyéb bevételek felé tolódott el. 

A bevételek előző időszakhoz viszonyított alakulásában figyelembe kell venni, hogy a Társaság 2019. 
január 1. 2019. június 30. között a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumot is üzemeltette, amihez 
kapcsolódóan 91.279 e Ft bevétel keletkezett. Ezen időszakon kívül bevétel csak a székhely, a Gödöllői 
Grassalkovich-kastély működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatosan keletkezett. 

A bevételek alakulására jelentős kihatással volt a 2020. évi pandémiás helyzet. A koronavírus 
világjárvány miatt a Társaság árbevétel szerző tevékenysége is korlátozott volt. Jogszabályi előírások 
alapján a gödöllői kastély 2020. március 17 - 2020. június 17. között, valamint 2020. november 11-től 
tartó zárva tartás miatt árbevétel szerző tevékenység nem, vagy csak korlátozottan volt végezhető.  

Az árbevétel jelentős mértékű elmaradására való tekintettel a Társaság az éves működési támogatáson 
felül a koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálása érdekében jelentkező 
többletfeladatainak finanszírozására további jelentős állami támogatásban részesült, amely az egyéb 
bevételeket növelte. 

A Társaság bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 601 264 61.3 168 486 21.1 
Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 
Egyéb bevételek 379 976 38.7 630 635 78.9 
Pénzügyi műveletek bevételei 78 0.0 15 0.0 
Bevételek összesen 981 318 100.0 799 136 100.0 

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 2020. évi árbevétel 168.486 e Ft, az előző időszak árbevételéhez, 601.264 e Ft-hoz képest 432.778 e 
Ft-tal csökkent. A csökkenés összegéből 89.150 e Ft a hatvani fióktelep megszűnése miatti, 343.628 e 
Ft a gödöllői székhelyen végzett működési tevékenység árbevételének csökkenése. 

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

Árbevételek alakulása és megoszlása 

Jogcím (1000HUF) 

Előző időszak Tárgyidőszak 

Királyi Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 

Gödöllő Összesen 

 - Múzeumi tevékenység 266 806 3 573 270 379 85 294 85 294 
 - Kulturális programok 14 630   14 630 4 035 4 035 
 - Egyéb múzeumi tevékenység 7 081 915 7 996 3 176 3 176 
 - Vadászati Múzeum (fióktel.) 
üzemeltetési díjbevétel   81 480 81 480   0 

Közhasznú tevékenység 288 517 85 968 374 485 92 505 92 505 
 - Kereskedelmi tevékenység 50 277 2 389 52 666 21 663 21 663 
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Jogcím (1000HUF) 

Előző időszak Tárgyidőszak 

Királyi Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 

Gödöllő Összesen 

 - Vendéglátás 41 595   41 595 3 321 3 321 
 - Ingatlan hasznosítás - bérleti 
díjak 11 454   11 454 8 229 8 229 

 - Rendezvényekhez köthető 
bérleti díjak 80 332 246 80 578 29 512 29 512 

 - Közvetített szolgáltatások 32 122   32 122 1 360 1 360 
 - Egyéb adóköteles árbevétel 7 817 547 8 364 11 896 11 896 
Vállalkozási tevékenység 223 597 3 182 226 779 75 981 75 981 
Árbevétel összesen: 512 114 89 150 601 264 168 486 168 486 

 

Vendég létszám, látogatottság 

Jogcím (FŐ) 

Vendég 

Előző időszak Tárgyidőszak 

Királyi Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 

Gödöllő Összesen 

Kiállítások látogatóinak száma 231 714 11 213 242 927 58 334 58 334 
Múzeum pedagógiai foglalkozások, 
közművelődési programok 
résztvevőinek száma 

7 373 1 908 9 281 2 197 2 197 

Egyéb múzeumi területek látogatói 
száma 3 376 452 3 828 367 367 
Kulturális programok résztvevőinek 
száma 33 460   33 460 3 223 3 223 
Családi programok résztvevőinek 
száma 13 430   13 430 7 352 7 352 
Vállalkozási rendezvények 
résztvevőinek száma 18 551 524 19 075 4 448 4 448 

Összesen: 307 904 14 097 322 001 75 921 75 921 
Vállalkozási rendezvények száma 145 8 153 60 60 
 

Kiállítások látogatóinak száma 

Jogcím (FŐ) 

Vendég 

Előző időszak Tárgyidőszak 

Királyi Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 

Gödöllő Összesen 

Fizető látogatók száma 166 124 4 809 170 933 53 105 53 105 
Térítés nélküli, ingyenes látogatók 65 590 6 404 71 994 5 229 5 229 
Összesen: 231 714 11 213 242 927 58 334 58 334 
 

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

Exporttámogatás felhasználása 
A Társaság a beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett igénybe. 
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Végleges jelleggel kapott támogatások 
Kiemelt tételek: 

Működési támogatás 

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. "2020. évi működési 
támogatás" tárgyában 2020. évre 246.176.912,- Ft támogatást biztosított a Társaság számára. A 
támogatást maradvány nélkül felhasználta a Társaság. 

Kiegészítő támogatások 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a "Gödöllői Királyi Kastély karbantartási és a kezelt vagyon 
állapotának fenntartásához, megőrzéséhez szükséges tevékenység" megvalósítása tárgyban 2019. január 
1 - 2020. június 30. közötti felhasználással 100.000 e Ft támogatást biztosított a Társaság számára, 
2019. december 2-i folyósítással. A kapott támogatásból 2019-ben 32.644 e Ft-ot, 67.356 e Ft áthúzódó 
maradványt 2020-ban használt fel a Társaság működési és fejlesztési kiadásokra. A támogatás 
felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót Támogató elfogadta. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálása 
érdekében jelentkező többletfeladatok támogatása tárgyban 298.000 e Ft támogatást biztosított a 
Társaság számára, 2020. január 01 - 2021. március 31. közötti felhasználási idővel, 2020. december 28-
i folyósítással. A támogatásból 2020-ben 217.154 e Ft került felhasználásra, 80.846 e Ft felhasználása 
áthúzódó maradványként 2021-ben fog megtörténni. 

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a Gödöllői Királyi Kastély turisztikai 
attraktivitásának fejlesztése tárgyban 15.000 e Ft támogatást biztosított a Társaság számára, amelyből 
2019-ben 14.900 e Ft került cél szerint felhasználásra, a maradvány 100 e Ft 2020-ban visszautalásra 
került. 

A 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. 

Végleges jelleggel kapott támogatások 

Támogatás (1000HUF) 
Kapott Felhasználás Rendelkezésre 

összeg korábbi tárgyidőszaki álló összeg 

Központi költségvetési támogatás 611 599 0 530 753 80 846 
Tárgyévi működési támogatás 246 177   246 177 0 
Gödöllői Királyi Kastély turisztikai attraktivitásának 
fejlesztése - 2019. évben folyósított támogatás fel nem 
használt részének visszafizetése 

-100   -100 0 

A koronavírus-világjárvány negatív hatásainak 
kompenzálása érdekében jelentkező többletfeladatainak 
támogatása, 2020.01.01-2021.03.31. 

298 000   217 154 80 846 

Gödöllői Királyi Kastély karbantartási és a kezelt vagyon 
állapotának fenntartásához, megőrzéséhez szükséges 
tevékenység megvalósítása - 2019-ben biztosított támogatás 
áthúzódó maradványa 

67 356   67 356 0 

Magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% felajánlása 166   166 0 
Önkormányzati támogatás 100 0 100 0 
2020. évi kulturális múzeumi programok támogatása 100   100 0 

Elkülönített alapok - pályázati támogatások 3 271 560 2 211 500 
NKA - Tavaszi kamarazenei hétvége 2020. 400   400 0 
NKA -A Farkas Archívum megvásárlása, 15. ütem 1 000   1 000 0 
NKA -A Farkas Archívumhoz tartozó borítékok 
restaurálására 500     500 
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Támogatás (1000HUF) 
Kapott Felhasználás Rendelkezésre 

összeg korábbi tárgyidőszaki álló összeg 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumok Őszi Fesztiválja 
2020 150   150 0 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Élő történelem másként - 
múzeumok a virtuális térben 315   315 0 

Európai Rezidenciák Szövetsége, mint gesztoron keresztül 
az Európai Unió (Kreatív Európa) - Kulturális Örökség 
Európai Éve 2018 (European Year of Cultural Heritage 
2018) 

560 560   0 

Európai Örökségdíj / Europa Nostra Egy kastély titkos élete 
című, 2018–2019-es, a rendszerváltás harmincadik 
évfordulójához kapcsolódó, rendhagyó ifjúsági projekt 

346   346 0 

Magánszemélyek, vállalkozások adománya 1 511 0 1 511 0 
Pénzadomány 1 226   1 226 0 
Tárgyi adomány 285   285 0 
Összesen: 616 481 560 534 575 81 346 

 

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 sajátos tevékenységgel kapcsolatos 
további információk és az egyéb bevételek között kerülnek bemutatásra. 

Egyéb bevételek jelentős tételei 
Egyéb bevételek alakulása, jelentős tételek 

Jogcím (1000HUF) 

Bevételek 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi Kastély 

Gödöllő 
Vadászati 

Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 
Gödöllő Összesen 

Központi költségvetési támogatás 277 855 1 625 279 480 490 247 490 247 
 - Tárgyévi működési támogatás 245 438   245 438 246 177 246 177 
 - Koronavírus-világjárvány negatív 
hatásainak kompenzálása támogatás     0 217 154 217 154 
 - Gödöllői Királyi Kastély turisztikai 
attraktivitásának fejlesztése 14 900   14 900   0 
 - 2021 évi "Egy a természettel" Nemzetközi 
Vadászati és természeti kiállítás és az ehhez 
kapcsolódó rendezvénysorozat  

6 522 1 625 8 147   0 

 - Gödöllői Királyi Kastély karbantartási és a 
kezelt vagyon állapotának fenntartásához, 
megőrzéséhez szükséges tevékenység 
megvalósítása 

10 867   10 867 26 750 26 750 

 - Magánszemélyek személyi jövedelemadó 
1% felajánlása 128   128 166 166 

Helyi Önkormányzat 0 0 0 100 100 
 - Gödöllő Város Önkormányzata - 2020. évi 
kulturális múzeumi programok támogatása     0 100 100 

Pályázatok 9 241 0 9 241 1 771 1 771 
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Jogcím (1000HUF) 

Bevételek 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi Kastély 

Gödöllő 
Vadászati 

Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 
Gödöllő Összesen 

 - NKA - Tavaszi kamarazenei hétvége 500   500 400 400 
 - Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumok 
Őszi Fesztiválja 2020     0 150 150 
 - Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Élő 
történelem másként - múzeumok a virtuális 
térben 

    0 315 315 

 - Európai Rezidenciák Szövetsége, mint 
gesztoron keresztül az Európai Unió (Kreatív 
Európa) - Kulturális Örökség Európai Éve 
2018  

1 041   1 041 560 560 

 - Európai Örökségdíj / Europa Nostra Egy 
kastély titkos élete című, 20182019., a 
rendszerváltás harmincadik évfordulójához 
kapcsolódó ifjúsági projekt 

    0 346 346 

 - NKA - Liszt Fesztivál 2018; 2019 
támogatása 7 600   7 600   0 

 - Múzeumpedagógiai különdíj 100   100   0 
Egyéb tárgyévi támogatások 2 127 26 2 153 1 226 1 226 
 - Magánszemélyek, vállalkozások adománya 2 127 26 2 153 1 226 1 226 
Fejlesztésre kapott támogatások halasztott 
bevétele az alábbiak szerint 54 700 0 54 700 58 615 58 615 

Alapítóktól kapott támogatás 83   83 84 84 
Költségvetésből kapott támogatások 14 128 0 14 128 18 170 18 170 
Pályázatok - Európai Uniós 33 293 0 33 293 33 159 33 159 
Pályázatok - elkülönített állami pénzalapok 4 138 0 4 138 4 128 4 128 
Helyi önkormányzattól kapott támogatások 1 649 0 1 649 1 648 1 648 
Egyéb támogatások - Tárgyi adományok 
elhatárolt bevételéből átvezetett rész 1 409 0 1 409 1 426 1 426 

Értékvesztés visszaírás     0 444 444 
Céltartalék feloldás 110   110 199 199 
Tárgyi eszköz értékesítése  50 457 507 45 000 45 000 
Visszapótlási kötelezettség elszámolása 32 243   32 243 32 243 32 243 
Egyéb működési bevétel 1 521 21 1 542 790 790 
Összesen 377 847 2 129 379 976 630 635 630 635 
 

Üzletág értékesítés bemutatása 
A Társaság a tárgyidőszakban üzletágat nem értékesített, e jogcímen sem egyéb bevételt nem számolt 
el, sem eszközöket vagy kötelezettségeket nem vezetett ki. 

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei 
Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

A bevétel külföldi pénznemben történt követelés/kötelezettség árfolyam elszámolásából, illetve 
valutakészlet forintra történő átváltásából eredő árfolyam különbözethez kapcsolódik. 

 
 



-56- 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet 

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 

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások Költségvetés - működés 246 177 
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások Költségvetés - eseti jellegű pandémiás 
helyzetre tekintettel 217 154 
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások Költségvetés - eseti jellegű program 
finanszírozás, karbantartás, állagmegóvás 26 750 
Elengedett visszapótlási kötelezettség vagyonkezelt eszközökhöz kapcsolódóan 32 243 
Ingatlan értékesítés bevétele 45 000 

5.5. Ráfordítások 
Ráfordítások alakulása 
A tárgyévi ráfordítások összege 743.860 e Ft, az előző évi 1.004.827 e Ft ráfordításhoz képest a 
csökkenés 260.967 e Ft. A csökkenésből 89.081 e Ft a hatvani Vadászati Múzeum üzemeltetésének 
megszűnése miatti csökkenés, 171.886 e Ft a gödöllői Királyi Kastély üzemeltetéséhez kapcsolódik. 

A ráfordítások alakulására is kihatással volt a 2020. évi pandémiás helyzet. A hosszú zárva tartás, 
illetve a látogatók korlátozott számban való fogadása a működési, illetve a szakmai programok 
költségeinek elmaradását is okozta. 

A Társaság ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 
Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 386 889 38.5 190 621 25.6 
Személyi jellegű ráfordítások 485 747 48.3 381 635 51.3 
Értékcsökkenési leírás 127 453 12.7 123 163 16.6 
Egyéb ráfordítások 4 051 0.4 48 262 6.5 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 687 0.1 179 0.0 
Ráfordítások összesen 1 004 827 100.0 743 860 100.0 

Ráfordítások alakulása telephelyenként 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi Kastély 

Gödöllő 
Vadászati 

Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 
Gödöllő Összesen 

Anyagjellegű ráfordítások 362 274 24 615 386 889 190 621 190 621 

Személyi jellegű ráfordítások 424 557 61 190 485 747 381 635 381 635 
Értékcsökkenési leírás 124 487 2 966 127 453 123 163 123 163 
Egyéb ráfordítások 3 741 310 4 051 48 262 48 262 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 687   687 179 179 
Ráfordítások összesen 915 746 89 081 1 004 827 743 860 743 860 
Adófizetési kötelezettség     0   0 
Összes ráfordítás 915 746 89 081 1 004 827 743 860 743 860 
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Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 
Az anyagjellegű ráfordításokban a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összegei és azok tartalma 
az alábbiak: 

Anyagjellegű ráfordítások alakulása, jelentős tételei telephelyenként 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi Kastély 

Gödöllő 
Vadászati 

Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 
Gödöllő Összesen 

Anyagköltség 58 952 8 500 67 452 40 027 40 027 
 Közüzemi díjak 36 048 6 271 42 319 24 181 24 181 
 Marketing és szóróanyag, szakmai 
kiadványok 1 001 152 1 153 2 890 2 890 
 Üzemeltetési anyagok - műszaki 
karbantartó anyagok, tisztítószer, irodaszer, 
üzemanyag stb. 

19 832 858 20 690 12 020 12 020 

 Szakmai anyagok - kiállítás installáció, 
múzeumpedagógia, egyéb szakmai anyag 2 071 1 219 3 290 936 936 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 194 823 14 575 209 398 125 926 125 926 
 Jogi, munkajogi, közbeszerzési, műszaki, 
munka és tűzvédelmi és egyéb szakértés, 
szolgáltatás díjai 

10 189 814 11 003 14 144 14 144 

 Kulturális, szakmai és egyéb szakértés, 
szolgáltatás díjai 23 836   23 836 2 708 2 708 

 Könyvvizsgálat, belső ellenőr 9 887 193 10 080 8 488 8 488 
 Bérleti díjak 8 557 25 8 582 3 672 3 672 
 Marketing és PR költségek  17 252 378 17 630 7 301 7 301 
 Karbantartás 26 005 12 400 38 405 48 648 48 648 
 Kulturális, múzeumi rendezvények szakmai 
szolgáltatásai (pl. előadóművészek), egyéb 
szolgáltatás 

36 949 42 36 991 11 134 11 134 

 Restaurálás, kiállítás kivitelezés költsége 4 407   4 407 1 087 1 087 
 Őrzés, vagyonvédelem, múzeumi 
teremőrzés (Diák és nyugdíjas szövetkezet, 
külső vállalkozás) 

19 773   19 773 8 024 8 024 

 Szervezők részére fizetett jutalék  9 519   9 519 1 294 1 294 
 Hulladékszállítás 3 002   3 002 4 986 4 986 
 Egyéb igénybevett szolgáltatások (posta, 
telefon stb.) 25 447 723 26 170 14 440 14 440 

Egyéb szolgáltatások értéke 13 559 -22 13 537 8 300 8 300 
 Bankköltség 4 967   4 967 2 940 2 940 
 Biztosítási díj 5 566 -22 5 544 2 414 2 414 
 Egyéb szolgáltatások értéke (tagdíjak, 
hatósági díjak) 3 026 0 3 026 2 946 2 946 

Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 67 513 1 562 69 075 14 903 14 903 
Közvetített szolgáltatások beszerzési 
értéke  27 427   27 427 1 465 1 465 

Anyagjellegű ráfordítások 362 274 24 615 386 889 190 621 190 621 
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Karbantartási kiadások alakulása 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi Kastély 

Gödöllő 
Vadászati 

Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 
Gödöllő Összesen 

Irodagépek javítása, karbantartása 722 126 848 6 478 6 478 
Rendezvénytechnika, vendéglátói gépek 
karbantartása, javítása 187 57 244 663 663 

Gépkocsik, járművek javítása, karbantartása 687   687 1 027 1 027 
Épület karbantartás 9 988 172 10 160 8 841 8 841 
Kastélypark, udvari területek karbantartása 3 038 2 025 5 063 17 917 17 917 
Műszaki berendezések, gépek tervszerű és 
eseti karbantartása 11 383 10 020 21 403 13 722 13 722 

Karbantartási ráfordítások összesen 26 005 12 400 38 405 48 648 48 648 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 
A tárgyévi ráfordítás 381.635 e Ft, az előző időszaki 485.747 e Ft ráfordításhoz képest a csökkenés 
104.112 e Ft. A csökkenésből a hatvani Vadászati Múzeum üzemeltetéséhez 61.190 e Ft, a Gödöllői 
Királyi Kastély üzemeltetéséhez 42.922 e Ft, csökkenés kapcsolódik. 

A 2020. évi statisztikai átlaglétszám 93 fő, a 2019. évi 110 fő átlaglétszámhoz viszonyított 17 fő 
csökkenés a hatvani fióktelep üzemeltetésének megszűnéséhez kapcsolódik. 

A tárgyidőszakban béremelésben tulajdonosi döntés alapján az ügyvezető igazgató részesült. A 
jogszabály által előírt kötelező minimálbér és bérminimum szintet minden munkavállaló bére elérte. A 
2020-as üzleti évre az előző időszakhoz hasonló teljesítményösztönző juttatás nem került elszámolásra. 

A munkavállalók számára a 2019-es üzleti év teljesítményéhez kötött, a 2019. évi beszámolóban a 
számviteli törvény alapján elhatárolt juttatás elszámolása és kifizetése 2020. decemberben megtörtént, 
de az időbeli elhatárolás miatt ez költségként nem jelenik meg a tárgyidőszakban. 

Árusításra készített kiadványhoz kapcsolódóan 2 fő részére került kifizetésre vagyonjogi díj. 

A Felügyelő Bizottság létszáma a fordulónapon 5 fő tag, díjazásuk 200 e Ft/fő/hó. A Felügyelő 
Bizottság elnökének díjazása 250 e Ft/fő/hó összegben került megállapításra, de a fordulónapon elnöki 
tisztségre kinevezett tag nincs. 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 

A személyi jellegű egyéb kifizetések összege tartalmazza a munkavállalók részére biztosított béren 
kívüli egyéb juttatásokat is: SZÉP kártya 15 e Ft/fő/hó, csekély értékű ajándék utalvány formájában 
ruházati költség címen 14,9 e Ft/fő, munkába járás utazási költségtérítése az állandó alkalmazottak 
számára, mobil telefon használat munkakörhöz kötötten. 

A személyi jellegű ráfordításokban a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összegei és azok 
tartalma az alábbiak: 

Személyi jellegű ráfordítások alakulása 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi Kastély 

Gödöllő 
Vadászati 

Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 
Gödöllő Összesen 

Bérköltség 312 527 45 751 358 278 295 498 295 498 

Személyi jellegű kifizetések 46 223 5 986 52 209 31 544 31 544 
Bérjárulékok 65 807 9 453 75 260 54 593 54 593 
Személyi jellegű ráfordítások 424 557 61 190 485 747 381 635 381 635 
Statisztikai átlaglétszám 93 17 110 93 93 
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Költségek költségnemenként 
A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: 

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása 
Költségnem Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 386 889 38.7 190 621 27.4 
Személyi jellegű ráfordítások 485 747 48.6 381 635 54.9 
Értékcsökkenési leírás 127 453 12.7 123 163 17.7 
Költségnemek összesen 1 000 089 100.0 695 419 100.0 

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

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

Értékcsökkenési leírás 
Az értékcsökkenési leírás összege 123.163 e Ft, az előző évi 127.453 e Ft-hoz képest a csökkenés 4.290 
e Ft, ebből 2.966 e Ft a fióktelep megszűnése miatti csökkenés. Az eszközök elhasználódtak. 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 Összesen 

Saját tulajdonú eszközök után elszámolt 92 244 2 966 95 210 90 920 90 920 
Vagyonkezelt eszközök után elszámolt 32 243   32 243 32 243 32 243 
Ráfordítások összesen 124 487 2 966 127 453 123 163 123 163 

Egyéb ráfordítások jelentős tételei 
Az egyéb ráfordítások összege 48.262 e Ft, előző időszakhoz, 4.051 e Ft-hoz képest 44.211 e Ft-tal 
nőtt. 

Tárgyévben jelentős tétel az egyéb ráfordítások között az értékesített ingatlan kivezetési értéke, 
valamint a passzív időbeli elhatárolásoknál bemutatott peres kötelezettség miatti ráfordítás. Előző 
időszakban azonos jogcímen ráfordítás nem keletkezett. 

Az egyéb ráfordításokban a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek alakulása, összegei és azok 
tartalma az alábbiak: 

Egyéb ráfordítások alakulása, jelentős tételei telephelyenként 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 

Királyi Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 

Gödöllő Összesen 

Értékesített tárgyi eszközök kivezetési értéke   158 158 26 747 26 747 
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Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 

Királyi Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 

Gödöllő Összesen 

Késedelmi kamat, behajtási költségátalány 44   44 185 185 
Céltartalék képzés 300   300 53 53 
Adók 840   840 1 575 1 575 
Peres kötelezettség     0 9 253 9 253 
Elszámolt értékvesztés 1 536 44 1 580 2 456 2 456 
Egyéb működési ráfordítás 1 021 108 1 129 7 993 7 993 
Ráfordítások összesen 3 741 310 4 051 48 262 48 262 

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 elszámolt költségek és ráfordítások közül nagysága vagy előfordulása miatt 
kivételesnek tekintendő tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: 

Költség és ráfordítás jellege (1000HUF) Összeg 

Értékesített tárgyi eszközök kivezetési értéke 26 747 
Peres kötelezettség 9 253 

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, igazgatás 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: 

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

Szvt. szerint bevételként elszámolt céltartalék-feloldás 199 
Fejlesztési tartalék (beruházási céllal az adóévben lekötött tartalék) 3 472 
Tao. tv. szerinti tárgyévi értékcsökkenés 176 602 
Tárgyévben kivezetett eszközök Tao. tv. szerinti nettó értéke 28 717 
Bevételként elszámolt, nem realizált devizás árfolyamnyereség nem fedezett tartós tételekre 1 
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Módosító tétel (1000HUF) Összeg 

Rendezett követelések korábbi növelő nyilvántartott értékvesztése 444 
Behajthatatlanként leírt követelések korábbi növelő nyilvántartott értékvesztése 277 
365 napon túli követelések 20%-a, legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés erejéig (Tao. szerint 
behajthatatlan) 755 
Összesen: 210 467 
 

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

Szvt. szerint ráfordításként elszámolt növelő céltartalék 54 
Szvt. szerint elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 123 163 
Tárgyévben kivezetett eszközök könyv szerinti értéke 29 518 
Szvt. szerint követelésekre elszámolt tárgyévi értékvesztés 2 456 
Összesen: 155 191 
 

Adóalap módosító tételek jövőbeni hatása 
A társasági adóalap számításánál csökkentő tételként figyelembe vett 3.472 e Ft fejlesztési tartalék 
összege a Társaság tulajdonában lévő, Török Ignác szülőházaként ismert épület felújítására fordítandó. 
A felújításra tervezett összeg 45.000 e Ft, amelyből 3.472 e Ft-ot a vonatkozó jogszabályok alapján 
legkésőbb 2024.december 31-ig meg kell valósítani. 

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 adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem 
történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót 
kívánna. 

5.7. Eredmény 
Döntés az eredmény felhasználásáról (osztalék jóváhagyásáról) 
Tárgyévben 55.276 e Ft adózott eredmény - nyereség - 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. 

Lezárt származékos ügyletek az eredményben 
A Társaságnak a beszámolási időszakban származékos ügyletei nem voltak. 

Nettó módon elszámolt értékpapírügyletek 
A tárgyidőszakban értékpapírok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán ráfordítások és bevételek 
egymással szembeni (nettó) elszámolására nem került sor. 

Az eredményhez kapcsolódó egyéb sajátosságok 
Az eredménykimutatás eredménykategóriánként tartalmazza az alaptevékenység és a vállalkozási 
tevékenység eredményét. 
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Adózott eredmény alakulása tevékenységek szerint 

Jogcím (1000HUF) 
Előző 

időszak Tárgyidőszak Változás 

Közhasznú tevékenység eredménye -22 236  43 232 65 468 

Vállalkozási tevékenység eredménye -1 273  12 044 13 317 

Adózás előtti eredmény -23 509  55 276  78 785  
Adófizetési kötelezettség 0  0  0  

Adózott eredmény -23 509  55 276  78 785  
 

Adózott eredmény alakulása telephelyenként 

Jogcím (1000HUF) 

Eredmény 
Előző időszak Tárgy időszak  

Királyi Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 

Gödöllő Összesen 

Bevételek összesen 890 039  91 279  981 318  799 136  799 136  
Ráfordítások összesen 915 746  89 081  1 004 827  743 860  743 860  
Adózás előtti eredmény  -25 707  2 198  -23 509  55 276  55 276  
Adófizetési kötelezettség           
Adózott eredmény  -25 707  2 198  -23 509  55 276  55 276  
 

6. Tájékoztató adatok 

6.1. Import beszerzések 
A Társaságnak a beszámolási időszakban import beszerzése nem volt. 

6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 
A beszámolási időszakban a Társaság kapcsolt felekkel semmiféle ügyletet nem bonyolított. 

6.3. Tőkeműveletekhez kapcsolódó tételek 
A tárgyidőszakban a jelen kiegészítő mellékletben bemutatott, saját tőkét érintő tételeken kívül a 
Társaságnak tőkeműveletekben nem vett részt. 

6.4. Átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz kapcsolódó tételek 
A Társaság a tárgyidőszakban átalakulásban, egyesülésben, szétválásban nem vett részt, ehhez 
kapcsolódóan tételeket nem számolt el. 

6.5. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások 
Vezető tisztségviselők munkadíja 
A vezető tisztségviselők, ügyvezető igazgató, vezető állású munkavállalók (2 fő), a felügyelő bizottság 
tagjai tevékenységükért az alábbi juttatásban részesültek: 

Ügyvezető igazgató: munkabér, SZÉP kártya, ajándékutalvány (ruházati térítés), cégtelefon, gépkocsi 
használat. 

Az egyéb juttatások, SZÉP kártya, ajándék utalvány mértéke egyező a Társaság alkalmazottainak e 
célra adott juttatások mértékével. Az ügyvezető igazgató részére prémium és egyéb bérjellegű kifizetés 
nem történt. 
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Vezető állású munkavállalók: munkabér, SZÉP kártya, ajándékutalvány (ruházati térítés), cégtelefon, 
egyéb juttatás a Társaság alkalmazottainak adott juttatások mértékével azonosan. 

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2020. január hónapra 110 e Ft/fő/hó, 2020. február 1-től a Felügyelő 
Bizottság elnök tiszteletdíja 250 e Ft/fő/hó, tagok tiszteletdíja 200 e Ft/fő/hó. 

A vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság 
összegét mutatja be az alábbi táblázat: 

Vezető tisztségviselők járandóságai 
Vezető tisztségviselők (1000HUF) Munkabér 

összege 
Más 

járandóság 
Összesen 

Ügyvezető igazgató 16 600 226 16 826 
Vezető állású munkavállalók 12 723 526 13 249 
Felügyelő Bizottsági tagok 0 10 057 10 057 
Összesen: 29 323 10 809 40 132 

 

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 tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került 
felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló 
könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: 3.600 e Ft. 

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

Átlagos létszám alakulása állománycsoportonként 

Állománycsoport 

FŐ 
Előző időszak Tárgy időszak  

Királyi Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 

Gödöllő Összesen 

Ügyvezetés 1   1 3 3 
Közhasznú tevékenységet végző 
munkavállalók 61 14 75 58 58 

Vállalkozási tevékenységet végző 
munkavállalók 10 1 11 12 12 

Általános működést segítő munkavállalók 21 2 23 20 20 
Statisztikai átlaglétszám 93 17 110 93 93 
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Béradatok 
Bérköltség alakulása állománycsoportonként 

Állománycsoport (1000HUF) 

Bérköltség 
Előző időszak Tárgy időszak  

Királyi Kastély 
Gödöllő 

Vadászati 
Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 

Gödöllő Összesen 

Ügyvezetés (vezető állású munkavállalók) 11 340   11 340 29 323 29 323 
Közhasznú tevékenységet végző 
munkavállalók 176 154 39 879 216 033 160 354 160 354 
Vállalkozási tevékenységet végző 
munkavállalók 32 870 3 010 35 880 35 542 35 542 

Általános működést segítő munkavállalók 83 369 2 862 86 231 58 986 58 986 
Állományon kívüli munkavállalók 2 407   2 407 1 236 1 236 
Felügyelő Bizottság 6 387   6 387 10 057 10 057 
Összesen: 312 527 45 751 358 278 295 498 295 498 

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 Összesen 

Betegszabadság  2 993 703 3 696 4 118 4 118 
Béren kívüli juttatás SZÉP kártya 16 575 3 236 19 811 16 750 16 750 
Csekély összegű ajándék utalvány 
formájában ruházati térítés az alkalmazottak 
részére 14,9eFt/fő 

1 907 0 1 907 1 465 1 465 

Ajándék utalvány ruházati kiadásra az 
alkalmazottak részére 10eFt/fő, 
"iskolakezdéshez" a jogosult alkalmazottak 
részére 18eFt/jogosult 

2 295 0 2 295 0 0 

Munkába járás költségtérítése 3 675 689 4 364 3 466 3 466 
Foglalkoztatottak egészségügyi költsége 1 085 103 1 188 920 920 
Kiküldetések költsége (szállás, napidíj) 900 36 936 59 59 
Segély (temetési) 100 50 150 50 50 
Végkielégítés 0 0 0 0 0 
Reprezentációs költségek, üzleti ajándék 13 790 672 14 462 2 848 2 848 
Természetbeni juttatásokat terhelő adók 2 863 497 3 360 1 850 1 850 
Vagyonjogi díj 40 0 40 18 18 
Összesen: 46 223 5 986 52 209 31 544 31 544 

Bérjárulékok jogcímenként 
Bérjárulékok jogcímenként 

Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi Kastély 

Gödöllő 
Vadászati 

Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 
Gödöllő Összesen 

Szociális hozzájárulási adó 59 279 9 360 68 639 47 561 47 561 

Szakképzési hozzájárulás 1 834 93 1 927 1 671 1 671 
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Jogcím (1000HUF) 

Ráfordítások 

Előző időszak Tárgyidőszak 
Királyi Kastély 

Gödöllő 
Vadászati 

Kastély Hatvan Összesen Királyi Kastély 
Gödöllő Összesen 

Rehabilitációs járulék 4 694 0 4 694 5 361 5 361 
Egyéb bérjárulék 0 0 0 0 0 
Összesen: 65 807 9 453 75 260 54 593 54 593 

6.7. 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 
A környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

Környezetvédelmi költségek alakulása 
Költségtétel (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Levegőterhelési díj 12 6 
Összesen: 12 6 

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. 

6.8. COVID-19 hatások 
A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit 
Kft. gazdálkodására is hatással van. 

A koronavírus világjárvány miatti turizmus elmaradás az árbevételben jelentős kiesést okozott, 
tekintettel arra, hogy a Társaság árbevétele, a múzeumi szolgáltatás és a rendezvényszervezés okán a 
látogatottságtól, vendég és rendezvény számtól függ. 

A koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálása érdekében jelentkező bevételkiesés 
kompenzálására, illetve többletfeladatok felmerülésére 2020.01.01-2021.03.31. közötti felhasználási 
időre kapott 298.000 e Ft állami költségvetési támogatás nélkül a Társaság nem tudta volna fenntartani 
működését. 

A bevételek-ráfordítások alakulása előző időszakhoz képest az előzőekben bemutatásra kerültek. 

6.9. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 



 

Adószám: 18665161-2-13 
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 
 

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

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

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

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

 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

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

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

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei: 

Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása. 

A Társaság ezen közhasznú tevékenységeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott - kulturális szolgáltatás, előadó-
művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása - kötelező önkormányzati közfeladat ellátásával végzi. 

A kulturális örökség védelme. 

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

A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele. 

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

A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásiból. 
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A Társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési célok nélkül 
szolgáló személy. 

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

A Társaság főtevékenysége: 91.02 Múzeumi tevékenység 

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

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

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

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

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

A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződésben 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

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

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Királyi Kastély múzeuma 

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

A múzeumi létesítmény 

Jellege:  Szakgyűjtemény 

Gyűjtőköre: Történet, képzőművészet, iparművészet  

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

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

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

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Múzeumi, közművelődési tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Múzeumi, közművelődési tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CLXXV. tv. 32.§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: a kultúrát kedvelő közönség 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 60.898 
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Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Állandó kiállítások száma: 7 

Állandó kiállítások  
- A királyi lakosztályok (1996-97) 
- Erzsébet Királyné Emlékkiállítás (1998, felújítva 2008, újrarendezve 2020.) 
- A Grassalkovichok kora (2001) 
- "Egy felújítás képei". A színházi szárny helyreállítása fényképeken (2003) 
- Királydombi pavilon. Honfoglalás kori vezérek és magyar királyok arcképcsarnoka (2004) 
- Horthy-bunker (2011) 
- A kastély titkos élete (1945-1990) - 2020. szeptember 6-tól 

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

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

Múzeumi tevékenység árbevétele: 85.294 e Ft 

Egyéb múzeumi tevékenység, múzeum pedagógia árbevétele: 3.176 e Ft 

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

2.2. Kulturális, közművelődési tevékenység 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális, közművelődési tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CLXXV. tv. 32.§ 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: a kultúrát kedvelő közönség 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 10.575 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

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

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

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

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

Kulturális programok, koncertek, előadások árbevétele: 4.035 e Ft 

2.3. Épület, park fenntartás 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Épület, park fenntartás 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CLXXV. tv. 32.§ 

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

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

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

Épületfelügyeleti és vagyonvédelem, berendezések beszerzése 22.876 e Ft 

Kastély épület karbantartási költsége: 8.841 e Ft 

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

Kastélypark fenntartási költsége: 17.917 e Ft 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

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

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

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

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

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

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 
 Igen Nem 

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

 


